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ARGUMENT 
 

“Non est vivre, sed valere, vita.” (lat.) / “Nu-i totul să trăieşti, ci să fii sănătos.”, spunea poetul 
latin Martial. 

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 
reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a elevilor, 
starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în 
şcoală. 

 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, sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. În acest context, proiectul 

educaţional ,,Stil de viaţă sănătos” îşi propune educarea copiilor, dar şi a părinţilor acestora în 
ideea creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi menţinerii unei stări optime de 
sănătate. 

Proiectul îşi propune să atragă atenţia, tinerilor din școli și licee, asupra educaţiei prin şi pentru 
sănătate, cu impact asupra vieţii noastre cotidiene, oferind grupului ţintă şansa modificării 
mentalităţii şi consolidării cunoştinţelor referitoare la o alimentaţie sănătoasă. Participarea elevilor cu 

mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de natură să-i determine să fie 
conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, implicaţi şi responsabili.  

Modalitatea prin care proiectul îşi urmăreşte scopul o constituie organizarea de ateliere de 

lucru, dezbateri, seminarii, concursuri, activităţi practice, expoziţii care să asigure educarea 
copiilor/adulţilor și formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viaţă 
sănătos. 

Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile şcolii şi vor fi puşi în situaţia de a se 
descurca singuri, de a-şi procura bunurile de consum, inclusiv alimentele; de aceea, am considerat că 
este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, să-şi formeze 
atitudini pozitive faţă de artă şi să adopte un comportament sănătos privind mişcarea zilnică 
susţinută.  Dorim să reuşim să formăm la elevi atitudini pe care aceştia să le concretizeze într-un stil de 

viaţă sănătos.  
Proiectul este la a cincea ediţie, prima ediţie s-a desfăşurat la nivel local, în anul şcolar următor 

a fost aprobat în CAEJ, în anul şcolar 2014-2015 proiectul a fost aprobat în CAERI, iar în anul şcolar 
2015-2016 proiectul a fost aprobat în CAER, iar activitatea principală a fost aprobată concurs naţional. 

 

Echipa de implementare a proiectului 
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Prof. Mandiuc Elena Iuliana - Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași, jud. Iaşi  
 

242 

74. „EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ” 

Prof. Marcu Dana-Valentina - Școala Gimnazială Sinești, jud. Ialomița 
 

246 

75. “STUDIU DESPRE UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Marica Elena - Şcoala Gimnazială Niculeşti – Răzvad, jud. Dâmboviţa    
 

249 

76. “EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND ABORDAREA EDUCAŢIEI 
PENTRU SĂNĂTATE” 

Prof. Matache Ionela-Cristina - Școala Gimnazială “Alexandru Odobescu” Urziceni, 
jud. Ialomița 
 

251 

77. „SALATA DE FRUCTE” 

Prof. înv. primar Matei Mariana - Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. 
Vaslui 
 

256 

78. “APA VIE” 

Prof. Mazăre Valentina - Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia, jud. Constanța 
 

259 

79. “STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Mazilu Codruța Elena - Școala Gimnazială Morărești, jud. Argeș 
 

262 

80. “SĂNĂTATEA ÎN ȘCOALĂ - NECESITATE SAU PROGRES?!” 

Prof. Mihai Anca Cristina - Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” Craiova, jud. Dolj 
 

265 

81. “EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎNCEPE CU PROTEJAREA APEI” 

Prof. Mihai Nicoleta - Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu” Urziceni, jud. 
Ialomița 
 

267 

82. “FACTORI DĂUNĂTORI PENTRU SĂNĂTATE – STRESUL” 

Prof. Mihalache Corina – Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 
 

272 

83. “SĂNĂTATEA – STAREA DE BINE A TUTUROR” 

Prof. Mihăilescu Pîrvan Florinela - Colegiul Tehnic “General David Praporgescu” 
274 
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Turnu Măgurele, jud. Teleorman  
 

84. “MODELE  ŞI  FACTORI  CARE INFLUENŢEAZĂ STILUL DE  VIAŢĂ” 

Prof. Miron Lăcrămioara - Liceul Tehnologic Cogealac, jud. Constanța 
 

277 

85. “UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS – PRIMUL PAS CĂTRE O VIAŢĂ LUNGĂ ŞI 
SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Molcuţ Alexandra Rodica - Şcoala Gimnazială Gighera, jud. Dolj 
 

284 

86. “VITAMINA C. VITAMINA VIEŢII” 

Prof. Nagy Laura Magdalena - Colegiul Tehnic “Transilvania” Baia Mare, jud. 
Maramureș 
 

287 

87. “EDUCAŢIA, ALIMENTAŢIA ŞI MIŞCAREA – FACTORI IMPORTANŢI ÎN 
DEZVOLTAREA ELEVILOR” 

Prof. Negoescu Stela - Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Bucureşti 
 

289 

88. “INFLUENȚA ALIMENTAȚIEI FAST-FOOD” 

Prof. Negoianu Nicoleta - Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” București 
 

294 

89. “MINTE SĂNĂTOASĂ, ÎN CORP SĂNĂTOS” 

Prof. Niculae Ileana  - Şcoala Gimnazială “Barbu Catargiu” Maia, jud. Ialomiţa 
 

298 

90. “MĂNÂNCI SĂNĂTOS, TRĂIEȘTI SĂNĂTOS” 

Prof. Niță Viorica - Școala Gimnazială “Aurel Solacolu” Ogrezeni, jud. Giurgiu 
 

301 

91. “O ZI SĂNĂTOASĂ, O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Orgovan Eris Anda - Liceul Teoretic Special “Iris” Timișoara, jud. Timiș 
 

303 

92. “SĂ  ÎNVĂŢĂM  SĂ  MÂNCĂM  SĂNĂTOS!” 

Prof. Orhean-Vrânceanu Maria - Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, jud. 
Suceava                                                                                                           

Prof. Orhean-Vrânceanu Constantin Ionuţ - Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura 
Humorului, jud. Suceava 
 

305 

93. “TUTUNUL, ALCOOLUL ŞI DROGURILE, FACTORI NOCIVI ASUPRA STĂRII 
DE SĂNĂTATE” 

Prof. Pană Ion - Școala Gimnazială Borănești, jud. Ialomița 
 

309 

94. “TRĂIEŞTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ INTELIGENT” 

Prof. Papari Viorica - Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu” Urziceni, jud. 
Ialomița 
 

312 

95. “ALIMENTAȚIA ȘI ACTIVITATEA FIZICĂ-COMPONENTE ALE UNUI STIL 

DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Inst. Paraschiv Doina Elena - Școala Gimnazială Nr. 3 Zimnicea, jud. Teleorman 
 

315 

96. “REGULI DE BAZĂ PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Păun Silvia - Colegiul Național ”Al. D. Ghica” Alexandria, jud. Teleorman 
 

318 

97. “CĂLIREA – FACTOR  MAJOR ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII  OMULUI” 

Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria - Colegiul Economic „Costin.C. Kirițescu” București 
 

320 

98. “PREVENIREA OBEZITĂȚII LA COPII ŞI ADOLESCENŢI” 

Bibliotecar Pieleanu Emilia Mădălina - Liceul Teoretic Videle, jud.Teleorman 

Secretar-şef Toma Georgeta - Liceul Teoretic Videle, jud.Teleorman 
 

322 

99. “O LOGICĂ A SĂNĂTĂȚII” 

Prof. Pietrariu Daniela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

327 
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Prof. Pietrariu Dumitru - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 
 

100. “STAREA DE BOALĂ” 

Prof. drd. Popa Edvica - Școala Gimnazială “Emil Gârleanu” Bărăganu, jud.Constanța 
 

328 

101. “SMOOTHIE CARTIAN – SĂNĂTATE LA PAHAR” 

Prof. Popa Mihaela - Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
Prof. Orza Raluca -  Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
 

332 

102. „ALIMENTAŢIA CORECTĂ  - 8 PRINCIPII CU PRIVIRE LA HRANĂ ŞI 
SĂNĂTATE” 

Cons. şcolar Popa Ovidiu - Şcoala Gimnazială Nr.10 Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. Popa Dana Mihaela - Şcoala Gimnazială Nr.13 – Structura G.P.P. Nr.14 

Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 
 

336 

103. „MREJE  PERICULOASE” 

Cons. şcolar Popa Ovidiu - Şcoala Gimnazială Nr.10 Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. Popa Dana Mihaela - Şcoala Gimnazială nr.13 – Structura GPP Nr.14 

Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 
 

339 

104. “ECOLOGIA – CONDIŢIA ESENŢIALĂ A UNEI VIEŢI SĂNĂTOASE” 

Prof. Popa Ramona - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Budeasa, jud. Argeş 
 

343 

105. „INFLUENȚA ALIMENTELOR ASUPRA CREIERULUI” 

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

346 

106. „ZAHĂRUL, CEL MAI RĂU INGREDIENT UNIC ÎN DIETA MODERNĂ” 

Prof. Pușcaș Daniela - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, jud. Sălaj 
Prof. Santavan Simona - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, jud. Sălaj 
 

348 

107. „SĂNĂTATEA FIZICĂ – FACTOR DETERMINAT AL SĂNĂTĂȚII OPTIME A 
ADOLESCENTULUI” 

Prof. Ridel Dalila - Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău, jud. Bacău 
 

353 

108. “CUM  NE  HRĂNIM” 

Prof. Rizea Larisa  - Școala Săcueni, jud. Dâmbovița 
 

355 

109. „ŞTIM SĂ AVEM UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS?” 

Prof. Rotariu Oana Maria - Liceul „Regina Maria” Dorohoi, jud. Botoşani 
Prof. Rotariu Gheorghe - Liceul Tehnologic „Al.Vlahuţă” Şendriceni, jud. Botoşani 
 

357 

110. „SĂNĂTATEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE” 

Prof. înv. primar Sandu Lucidana - Şcoala Gimnazială „Alexei Mateevici” Movileni, 

jud. Galaţi 
 

360 

111. “APE TĂMĂDUITOARE” 

Prof. Sauciuc Dana-Cristina - Clubul Copiilor Târgu Neamţ, jud. Neamţ 
 

363 

112. “ABORDAREA CONȚINUTURILOR DIN MODULUL ALIMENTE DE ORIGINE 

VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ, LA CLASA A V-A, ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ, UTILIZÂND ÎNVĂȚAREA PRIN EXPERIMENT” 

Prof. dr. Sergentu Delia - Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, jud. Teleorman 
 

366 

113. „SĂNĂTATE DIN NATURĂ: ALIMENTAŢIA VEGETARIENĂ ŞI TRATAREA 

BOLILOR” 

Prof. Simedru Viorela - Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 
 

369 

114.  “EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ!” 

Prof. înv. preşcolar Sperchez Mihaela - Grădinița nr. 4 București 
373 
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Prof. înv. preşcolar Dragomirescu Daniela - Grădinița nr. 4 București 
 

115.  “COMUNICAREA-MODALITATE DE PROMOVARE A EDUCAȚIEI PENTRU 
SĂNĂTATE ÎN ȘCOALĂ” 

Prof. Stanomir Adriana - Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 
 

376 

116.  “TIMPUL TELEVIZORULUI ȘI CALCULATORULUI ÎN VIAȚA COPILULUI” 

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

382 

117.  “HRANĂ PENTRU TRUP ŞI MINTE” 

Prof. Şemşedin Virginia Daniela - Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu” Mangalia, jud. 
Constanţa 
 

385 

118.  “EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE” 

Prof. Tălpășan Anca Diana - Şcoala Gimnazială Satulung, jud. Maramureș 
 

387 

119.  „SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ÎNSEAMNĂ SĂ MÂNCĂM INTELIGENT” 

Prof. Tiucă Maria - Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea 
 

391 

120.  „SĂ MÂNCĂM INTELIGENT … PENTRU SĂNĂTATEA FIZICĂ ȘI PSIHICĂ!” 

Prof. Trănișan Iuliana  - Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău,  jud. Sălaj  
 

395 

121.  „FACTORI CARE CONCURĂ LA ADOPTAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ 
SĂNĂTOS” 

Prof.  Trăistaru Nicoleta Veronica - Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” București 
 

400 

122.  “APA ȘI BUNA FUNCȚIONARE A ORGANISMULUI” 

Prof. Trifoi Doinița-Rodica - Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. 
Maramureș 
 

402 

123.  „ALIMENTAȚIA INTELIGENTĂ” 

Prof. Tudose Elena Coca - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Prof. Crăciun Violeta - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 
 

405 

124.  “MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ” 

Prof. Țolea Nicoleta - Clubul Copiilor Câmpulung, jud. Argeș 
 

407 

125.  “ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ, REZULTATUL MAI MULTOR FACTORI: 
FAMILIE, SOCIETATE, ȘCOALĂ” 

Prof. Udrea Carmen Simona - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara  
 

412 

126.  “VALOAREA NUTRITIVĂ ŞI ENERGETICĂ A ALIMENTELOR” 

Prof. Vasilescu Roxana Violeta - Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia, jud. 
Constanţa 
 

415 

127.  “STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Vărgatu Adrian - Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” Mangalia, jud. Constanța 
 

419 

128.  “ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Venczel Diana - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare, jud. Maramureş 

Prof. Vardai Eniko - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare, jud. Maramureş 
 

422 

129.  “PREVENIREA DIABETULUI PRIN ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Vîlcu Daniela – Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” 
Ştefăneşti, jud. Argeş 

Prof. Ciurescu Cristina - Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” 
Ştefăneşti, jud. Argeş 

 
 

425 
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130.  “VIAȚĂ DE CALITATE PRIN ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Vişinescu Sanda - Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila, jud. Brăila 
 

428 

131.  “ROLUL CEREALELOR ȘI DERIVATELOR LOR ȊN SĂNĂTATE” 

Prof. Vlad Aneta - Colegiul Naţional Agricol “Carol I” Slatina, jud. Olt 
 

431 

132.  “REȚETA UNEI SĂNĂTĂȚI PERFECTE”                                   

Prof. Vladu Elisabeta  - Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 
 

433 

133.  “SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM!” 

Prof. Vocheci Mădălina - Liceul Tehnologic “Ion Barbu” Giurgiu, jud. Giurgiu 
 

435 

134. “PRINCIPIILE ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE” 

Prof. Voiviciuc Eufrozina-Liliana - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. 
Constanța 
 

439 

135.  “IMPORTANȚA UNEI ALIMENTAȚII SĂNĂTOASE” 

Adm. patrimoniu Voivozeanu Georgeta Corina - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Contabil şef Stoicescu Elena - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 
 

442 

136.  „MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS” 

Prof. Vug Adela – Eleonora - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiș 
 

447 

137.  “LUMEA ÎN CARE TRĂIM” 

Prof. Vulcan Maria Cristina - Școala Gimnazială Rîu Sadului, jud. Sibiu 

Prof. Cândea Georgeta Maria - Școala Gimnazială Rîu Sadului, jud. Sibiu 
 

451 

138.  „MATEMATICA  GRĂSIMILOR” 

Prof. Vulpeș Titiana Petruța - Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 
 

454 

139.  “CURĂȚENIA, CARTEA MEA DE VIZITĂ!” 

Prof. Zafiu Emanuela Ionela - Școala Gimnazială ,,Nanu Muscel” Câmpulung Muscel,  
jud. Argeș 
 

457 

140. “EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE LA PREȘCOLARI” 

Prof. ȋnv. preșcolar Zarvă Georgeta - Grădiniţa Nr. 4 București 
Prof. ȋnv. preșcolar Nicolescu Florica - Grădiniţa Nr. 4 București 
 

459 

141. “STRATEGII DE PREVENIRE A OBEZITĂŢII LA ŞCOLARI” 

Prof. Zmău Cecilia-Elena 

Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi, jud. Iaşi 
 

461 
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STIL  DE  VIAŢĂ  SĂNĂTOS  ÎN  GRĂDINIŢĂ 

Prof. înv. preşcolar Alexandru Valentina - Grădiniţa nr. 4, Sector 4, Bucureşti 

Prof. înv. preşcolar Mitu Cristina - Grădiniţa nr. 4, Sector 4, Bucureşti 

 

Deprinderea copiilor de a adopta comportamente sănătoase trebuie să înceapă cât mai de 

timpuriu, inițial prin grija familiei, dar și a altor entități din comunitate. Această deprindere este în 

beneficiul copilului, dar și în beneficiul comunității și al întregii națiuni. 

 De aceea, este în interesul tuturor structurilor publice de nivel central, județean și local să 

contribuie la realizarea intervențiilor de promovare a sănătății. În afara organizațiilor publice, se pot 

implica atât operatori economici, cât și societatea civilă. 

Copiii cu vârste între 2 și 11 ani sunt vulnerabili la problemele de alimentație, deoarece sunt 

dependenți de adulți, de stilul lor de viață, dar și pentru că au necesități specifice fiecărei vârste. 

Acestea rezultă din faptul că un copil are nevoie de mai multă energie pentru creștere și 

dezvoltare, alături de toate substanțele nutritive din alimente (în special proteine, grăsimi, vitamine și 

minerale). 

Principalele probleme legate de alimentație sunt cele de obezitate (prin exces de greutate), 

respectiv cele de subnutriție prin deficit vitaminic (vitamina D și C cu creștere deficitară) sau de 

minerale (anemia și lipsa de calciu). 

Obiectivele pentru asigurarea unei alimentații de calitate în timpul copilăriei includ asigurarea 

nutrimentelor și a energiei suficiente din alimente pentru o creștere adecvată. Alimentația de calitate 

este esențială pentru reducerea îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, promovarea unei sănătăți optime 

și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult. 

Obiceiurile alimentare se formează în copilărie și vor dura toată viața, de aceea este important să 

intervenim cât mai repede în comunitate. De exemplu, în cazul copiilor care se deprind să exploreze și 

să se bucure de o gamă largă de gusturi și texturi, probabilitatea de a avea ca adulți o dietă variată, 

conform ghidurilor dietetice, este mai mare, iar copiii care se deprind să bea apă pentru a-și potoli setea 

este mai puțin probabil să devină obezi prin consumul de băuturi îndulcite. 

Ghidurile dietetice recomandă ca orice copil să consume zilnic legume și fructe, alături de cereale 

(inclusiv pâine, orez, paste și tăiței), preferabil integrale, carne slabă, pește sau pasăre, lapte, iaurt și 

brânză proaspătă; să aleagă apa ca băutură; să aleagă în meniu alimente cu conținut redus de sare, de 

zahăr și de aditivi; să facă exerciții fizice zilnice în aer liber. Astfel, o dietă sănătoasă și activitatea 

fizică reduc riscul obezității în viața adultă, asigurând, de asemenea, o dezvoltare armonioasă la copil. 
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Grădinița reprezintă cel mai bun mediu pentru a face educație pentru sănătate. Este modalitatea cu 

cel mai bun raport cost-eficacitate de a ne adresa copiilor, deoarece copiii petrec o mare parte din zi în 

grădiniță. 

Punctul slab al programelor şi proiectelor educaţionale desfășurate în școli și grădinițe este acela 

că ele nu ajung la copiii care nu sunt înscriși/nu le frecventează, copii care, de cele mai multe ori, 

provin din familii defavorizate socio-economic și au, în general, oportunități mai reduse de a adopta un 

stil de viață sănătos. De aceea, pentru copiii care nu sunt înscriși/nu frecventează unitățile de 

învățământ, trebuie proiectate programe bazate pe strategia la risc înalt, mai țintite și, posibil, mai 

laborioase. 

Profesorul pentru învățământ preșcolar: 

 inițiază și desfășoară cu grupa activități de educație pentru sănătate; 

 inițiază lecțiile de educație pentru sănătate a preșcolarilor; 

 organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos; 

 urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preșcolarilor; 

 supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general, și pe cele de bază sanogene în 

rândul preșcolarilor (spălatul mâinilor, folosirea grupului sanitar etc.); 

 controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința familiei/reprezentanților legali 

rezultatele. 

Medicul școlar are următoarele responsabilități: 

 împreună cu directorul unității de învățământ, inițiază, desfășoară și colaborează la organizarea 

diverselor activități de educație pentru sănătate; 

 inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate; 

 participă la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor; 

 ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor; 

 organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a 

copiilor; 

 consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru 

sănătate, în rândul preșcolarilor și al elevilor; 

 participă la programe de educație medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare. 

Realizarea programelor de promovare a sănătății în școli și grădinițe presupune, așadar, 

concentrarea eforturilor multor categorii de profesioniști, între care unii sunt din școală, iar alții din 

comunitate sau chiar de la nivelul județului. Contribuția fiecăruia dintre ei este foarte importantă pentru 

succesul  programelor şi parteneriatelor educaţionale.  
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Dincolo de responsabilitatea care derivă din actele normative și din fișele de post, efortul depus 

de către acești profesioniști pentru implementarea intervențiilor de promovarea sănătății trebuie 

recunoscut și valorizat, deoarece crearea deprinderii pentru un stil de viață sănătos în rândul copiilor 

constituie premisa unor generații mai sănătoase în viitor. 

Obiective generale: 

1. Promovarea consumului de apă potabilă în rândul preșcolarilor. 

2. Consumul zilnic a cinci porții de fructe și legume în rândul preșcolarilor. 

3. Consumul zilnic al micului dejun în rândul preșcolarilor. 

4. Implicarea preșcolarilor în activități fizice, minim 60 de minute în fiecare zi. 

Populație țintă: 

1. Copiii încadrați într-o grădiniță; 

2. Părinții/familiile copiilor. 

Modalități de acțiune: 

1. Se pot iniția activități pentru copii și pentru familiile acestora, țintind unul sau mai multe obiective 

generale. 

2. Fiecare obiectiv general vizează un comportament sanogen definit mai sus și îi corespund 

următoarele obiective specifice : 

 înțelegerea beneficiilor comportamentului; 

 formarea deprinderii de a exersa comportamentul; 

 alegerea comportamentului respectiv, în condițiile unei oferte concurente. 

Tipuri de activități: 

A. Activități pentru copii: 
 activități educative în care se prezintă noțiuni despre comportamentul vizat și despre importanța 

lui pentru sănătate; 

 realizarea de afișe și reclame-colaj; 

 jocuri de rol, scenete, vizite, plimbări, drumeții și excursii tematice; 

 realizarea de desene; 

 activități de explorare senzorială; 

 activități de monitorizare a comportamentului zilnic/săptămânal; 

 competiții, concursuri; 

 introducerea unor activități ilustrative pentru comportamentul vizat în programul zilnic; 

 jocuri active. 

B. Activități pentru familiile copiilor: 
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1. organizarea de evenimente cu implicarea familiilor (tur de degustare, tur de gătit, 

seminarii/workshop-uri adresate părinților pentru dezvoltarea cunoștințelor, a atitudinilor legate de 

alimentație și mișcare ale copiilor); 

2. organizarea unei serbări „Parada fructelor și a legumelor‖, în ultima săptămână a intervenției; 

3. recoltare de legume-fructe din solar, grădină, livadă (la bunici sau alte rude). 

C. Intervenții la nivel instituțional: 
1. conceperea/adaptarea politicii grădiniței, în vederea promovării comportamentelor propuse; 

2. realizarea de materiale audio-video, grafice. 

Starea bună de sănătate este unul dintre cele mai importante determinante ale dezvoltarii unui 

copil. Tot personalul educaţional este implicat în promovarea şi încurajarea dezvoltării sănătoase a 

copiilor. 

Combaterea sedentarismului are reale beneficii pentru organism, atât la copii, cât și la adult. 

Activitatea fizică îmbunătățește coordonarea, concentrarea, rezistența fizică, imunitatea, crește 

încrederea în forțele proprii, ajută la controlul greutății corporale, al tensiunii arteriale, reduce nivelul 

de colesterol din sânge, ajută la prevenirea unor boli. 

Organismul are nevoie de substanţe nutritive la fel de mult ca și de mișcare. Practicarea sportului 

preferat cu regularitate, alături de părinți, frați, prieteni menține organismul în formă. 

Apa este cel mai important nutriment pentru toate formele de viață. 

În organism, apa are rol de transport al substanțelor nutritive spre celule, de eliminare a 

substanțelor nefolositoare organismului, de reglare a temperaturii corpului; de aceea, o hidratare bună a 

organismului se face cu apă potabilă. 

În cazul în care consumă suficiente legume și fructe, un copil în vârstă de 4‑6 ani are nevoie de 

aproximativ 0,8 l lichide/zi, crescând odată cu vârsta, ajungând la 13‑14 ani până la 1,5 l lichide/zi. 

Lichidele trebuie să fie reprezentate în primul rând de apă potabilă și într‑o măsură mai mică de ceai 

neîndulcit de plante. Sucul natural de fructe (obținut direct din storcătorul de fructe) este considerat 

aport de lichide doar dacă este diluat cu apă (2 părți de apă la 1 de suc). 

Abordarea grădiniţei noastre recunoaște că o bună nutriţie nu este esenţială doar pentru o creştere 

sănătoasă, dezvoltare şi o stare de bine de durată, ci este vitală în menţinerea nivelului de energie şi 

concentrare, astfel încât toţi copiii noştri obţin cele mai bune rezultate în cadrul experienţelor din 

grădiniţă. 

Meniul zilnic este conceput de aşa natură încât să asigure copiilor un regim alimentar echilibrat 

şi variat. 
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Toate mesele şi gustările sunt proaspăt preparate pentru a asigura valoarea nutriţională a 

alimentelor servite. Nevoile dietetice individuale cu privire la cerinţele medicale și religioase sunt 

îndeplinite în totalitate. Ne asigurăm că au parte de o dietă specială copiii cu  intoleranţe sau  alergii 

alimentare. 
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FACTORII UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Alexe Nicoleta Monica  

Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” Bucureşti  

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizăcă, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

A fost realizat un sudiu de GfK România pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din toată ţara, 

cu vârsta de peste 15 ani. Metoda folosită a fost cea a interviurilor faţă în faţă. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte: odihna, alimentaţia sănătoasă 

şi hidratarea, munca şi mişcarea, managementul stresului, educaţia. 

 Odihna: Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn 

pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineaţa să ne simţim odihniţi. Cercetătorii au descoperit că cel 

https://bucharest-marathon.com/un-stil-de-viata-sanatos-pentru-oricine-si-la-indemana/
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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. 

Odihna poate să fie si activă. Odihna activă este atunci când faci ceva ce te destinde, ce te 

relaxează: dans, înot, muncă plăcută, mişcare, exerciţiu fizic sau sport, cititul unei cărţi, ascultarea 

muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură) etc.  

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Legumele şi fructele, cerealele 

integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească 

din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de 

pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce aportul necesar de calciu în organism. 

Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie consumate mai rar: carne roşie, unt, 

cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe bază de zahăr.  

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

cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apa plată. 

Şapte din zece români identifică stilul de viaţă sănătos cu o alimentaţie bogată în fructe şi 

legume. De asemenea, 52% dintre românce văd beneficiile consumului de alimente proaspete, cât mai 

puţin procesate sau gătite, în comparaţie cu 46% dintre reprezentanţii sexului masculin, menţionează 

studiul GfK. 

Situaţia pe regiuni ale ţării arată că locuitorii din Banat - Crişana - Maramureş acordă mai multă 

atenţie alimentaţiei, aproape 80% definesc stilul de viaţă sănătos prin consum de fructe şi de legume şi 

57% preferă produsele proaspete, naturale. La polul opus se află dobrogenii, cu cei mai puţini fani 

declaraţi ai fructelor şi legumelor - 67% - şi bucureştenii, care nu pun prea mult sănătatea pe seama 

alimentelor proaspete, cât mai puţin procesate sau gătite - doar 37%. 

 Munca şi mişcarea: Munca de 8 ore pe zi şi miscarea intensă în urma căreia să se transpire 

(mai ales pentru cei care au munca sedentară, munca de birou etc.) minim 1 h pe zi sau lucrul în 

gospodărie, exerciţii fizice, sportul, chiar urcatul scărilor şi mersul pe jos minim 30-45 minute pe zi 

este sănătos. Conform studiului efectuat 7 din 10 locuitori ai capitalei consideră că exerciţiile fizice au 

un aport important asupra sănătăţii, iar 6 din 10 fac mişcare în mod regulat. Mişcarea nu trebuie să 

lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea ajută la controlul greutăţii. 

Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât mai mult, plimbaţi câinele 

sau aveţi grijă de grădină.  
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 Managementul stresului (managementul energiei): Să luăm viaţa aşa cum este, cu bune şi 

mai puţin bune, să nu lăsăm necazurile şi stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, vor 

apărea iminent boli, afecţiuni grave şi chiar fatale: obezitate, cancer, diabet, boli cardiovasculare 

(BCV), atac vascular cerebral (AVC) etc. 

Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detaşa de stresul zilnic ascultând muzica care ne 

relaxează, sau citind 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): 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 (nesănătos) cu un mod de trai şi de gândire 

sănătoasă, constructivă, pozitivă. 

Să renunţăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile nesănătoase şi să le înlocuim 

prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi şi cei din jurul nostru. 

Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată, cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. 

Concluzie: Astfel, rezultatele arată că românii se aliniază tendinţelor globale în materie de stil 

de viaţă sănătos la capitolele sport (57% global, faţă de 58% local) şi alimentaţie sănătoasă (59% 

global). 
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FORMAREA STILULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ  

ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

 

Prof. înv. primar Andreescu Camelia 

Școala Gimnazială Nr. 81 București 

 

 Stilul de viață are în vedere modul de a trăi al fiecăruia dintre noi, reprezentând suma alegerilor 

mici pe care le facem fiecare dintre noi în fiecare zi și care au un impact pe termen scurt sau lung 

asupra noastră. 

 Într-o societate care ne oferă o paletă largă de atracții mai mult sau mai puțin sănătoase, 

cadrelor didactice le revine rolul de a ajuta familiile în educarea copiilor, astfel încât să aibă un stil 

sănătos de viață. 

 Astfel, în procesul instructiv-educativ, cadrele didactice contribuie la formarea stilului sănătos 

de viață prin prezentarea următoarelor principii: alimentația corectă, igiena corporală, practicarea 

activităților fizice, odihna, gândirea pozitivă. 

 Toate aceste aspecte sunt parcurse în ciclul primar la orele de dezvoltare personală, educație 

civică, explorarea mediului, limba română etc. Astfel, la clasa pregătitoare, în momentul în care se 

învață părțile componente ale corpului uman, se insistă asupra igienei corporale. Elevii află astfel 

despre importanța igienei, despre obiectele pe care le utilizează pentru a-și păstra igiena și pentru a nu 

se îmbolnăvi. În acest context se pot realiza desene, postere care să evidențieze importanța igienei. 

 De asemenea, în clasele mai mari pot fi invitați medici care să le explice aspecte legate de 

menținerea stării de sănătate. 

 

 Am aplicat la clasă diverse programe educaționale prin care să înțelegem ce sunt microbii, cum 

pot fi distruși. Pentru a exemplifica ceea ce au înțeles, elevii au realizat postere pe această temă. 
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 Programul educațional „Și eu mănânc sănătos― oferă an de an posibilitatea evidențierii 

alimentației corecte, sănătoase. Astfel, copiii sunt familiarizați cu piramida alimentelor, pot concepe 

diete, meniuri sănătoase. Pentru a accentua cele însușite și a crește consumul de fructe și legume, am 

inițiat diverse ocazii în care să le consumăm. 

 

   

  Imaginile de mai sus au fost surprinse în cadrul Târgului de toamnă. Legați la ochi, copiii au 

luat de pe platou un fruct sau o legumă, au degustat-o și i-au precizat denumirea. 

 La clasa pregătitoare, am realizat ziua morcovului, de exemplu. L-am analizat, precizându-i 

părțile componente, am discutat despre importanța consumului acestuia, am descoperit alte legume 

înrudite, l-am desenat, colorat și, bineînțeles, l-am mâncat. 
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 Mișcarea este o altă componentă importantă care contribuie la păstrarea stării de sănătate. 

Astfel, copiii sunt îndemnați să fie activi, să realizeze cât mai multe activități fizice, să meargă în parc 

și să practice diverse sporturi. În cadrul programului Școala Altfel, am mers cu elevii într-un club de 

tenis pentru a-i provoca să încerce diverse sporturi. 

 

 

   

 Bineînțeles că am discutat despre ce reprezintă odihna și gândirea pozitivă asupra corpului 

uman. Este benefic să realizeze cum influențează emoțiile pozitive sau negative starea de sănătate, 

pentru a evita derapajele. 

 În concluzie, școala reprezintă un factor activ în formarea și dezvoltarea unui stil sănătos de 

viață. 
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ANTICONSUMERISMUL / FREEGANISMUL  – UN STIL DE VIAȚĂ  

CELERITAR AL  SOCIETĂȚII NOASTRE 

 

Prof. dr. ing. Andrei Gabriela  

Palatul Copiilor Iași, jud. Iași 

 

Dezvoltarea societăților industriale atrage implicit creșterea consumului, peste nivelul normal, 

ducând în cele mai multe situații la risipă, pe toate planurile. Problema risipei de alimente este 

cunoscută la nivel mondial, deoarece aceasta aduce cu sine consum imens de energie. Statele dezvoltate 

ale lumii fac eforturi pentru reducerea risipei de alimente, prin programe de informare a populației. 

Reducerea risipei de alimente pare să fie un factor important de realizare a securității alimentare la 

nivel mondial, deblocând resurse finite pentru alte utilizări, diminuând riscurile de mediu și evitând 

pierderile financiare. 

Comisia Europeană a stabilit obiectivul de a reduce la jumătate, până în 2020, deșeurile 

alimentare generate. Anul 2014 a fost dedicat luptei împotriva risipei de alimente. 

În ultimele decenii, lanțul alimentar s-a extins și a devenit treptat complex din cauza globalizării pieței, 

a așteptărilor mai mari ale consumatorilor privind varietatea de opțiuni și a unei cereri în creștere 

pentru carne, fructe, legume și alte produse ușor perisabile. Creșterea populației de la oraș a determinat 

creșterea distanțelor dintre locul de producție și locul de consum.  În plus, comportamentul locuitorilor 

din orașe în ceea ce privește gestionarea alimentelor este diferit, locuitorii din mediul rural gestionând 

mai bine consumul de alimente (Obersteiner & Schneider 2006). Risipa de alimente este, de altfel, o 

problemă de etică, dacă luăm în considerare că peste un milliard de oameni în lume suferă de 

malnutriţie.  

De modul în care comportamentul consumatorilor din țările industrializate afectează 

foametea și sărăcia în mediul rural din țările în curs de dezvoltare, se poate presupune că gestionarea 

neglijentă a alimentelor din țările bogate va crește cererea de alimente din întreaga lume. Crescând 

cererea de alimente la nivel mondial, putem anticipa că puterea de cumpărare pentru locuitorii din ţările 

sărace va fi mult mai mică. Estimarea pe termen mediu a Națiunilor Unite privind creșterea populației 

la nivel mondial sugerează că populația mondială va ajunge la 9,3 miliarde până în 2050. Acest aspect 

va exercita o presiune crescândă asupra lanțului de aprovizionare cu alimente de la nivel mondial. 

Producția de alimente, indiferent dacă este consumată sau irosită, are legătură cu consecințele negative 

asupra mediului.  
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Irosirea de alimente înseamnă nu doar pierderea de substanțe nutritive necesare vieții, ci și de 

resurse rare precum terenurile, apa și energia care au fost epuizate în procesul de producție, de 

prelucrare și de distribuție a alimentelor. Aceste pierderi vor fi exacerbate de o îndepărtare 

considerabilă de dietele predominante pe bază de cereale și de adoptarea unui consum considerabil de 

produse de origine animală. Din cauza prosperității în creștere din țările în curs de dezvoltare se 

presupune că absorbția calorică pe cap de locuitor din consumul de carne va crește cu 40 % până la 

mijlocul secolului (IMECHE 2013). Producția de produse de origine animală necesită în mod 

considerabil mai multe resurse decât producția de alimente pe bază de cereale.  

Pierderea de alimente înseamnă cantitatea de alimente care este produsă pentru consumul uman, 

dar iese din lanțul de aprovizionare din diferite motive. Deșeurile alimentare sunt o subdiviziune a 

pierderii de alimente și reprezintă cantitatea de alimente, încă bune pentru consum, care este eliminată 

ca urmare a acțiunii sau a lipsei de acțiune a oamenilor. Franța, de exemplu,  a  interzis  marilor 

hipermarketuri să arunce mâncarea și a propus să fie, prin intermediul unor ONG-uri, donată săracilor.   

Risipa în materie de alimente tinde să crească odată cu creșterea prosperității. Chiar și în țări cu venituri 

medii, mici spre medii, clasele superioare tind să risipească alimente. În plus, prețul alimentelor pe 

piața mondială a scăzut în mod constant în secolul trecut și, în contrast, a crescut doar 

puțin de la primul deceniu al noului secol. În consecință, suma cheltuită pentru alimente reprezintă o 

parte tot mai mică din veniturile familiilor. În timp ce o gospodărie medie de la începutul secolului 

XX trebuia să cheltuiască pentru mâncare mai mult de jumătate din veniturile disponibile, în prezent 

proporția este de cel mult 10 % și maximum 20 % la nivelul UE. Din cauza acestei evoluții, aprecierea 

generală a alimentelor a scăzut (Gerstberger & Yaneva 2013). Numărul în creștere al 

gospodăriilor cu un singur membru din țările industrializate cresc cantitatea de deșeuri alimentare. 

Gospodăriile cu un singur membru au rate mai mari de deșeuri pe cap de locuitor decât 

gospodăriile mai mari, întrucât ele nu au posibilitatea să împartă alimentele.  

O a treia tendință care afectează gestionarea alimentelor este procentajul în creștere al femeilor 

încadrate în câmpul muncii. Sarcinile multiple impuse de profesie și familie reduc timpul disponibil 

pentru cumpărători și îngreunează cumpărăturile zilnice de alimente. Astfel, sunt cumpărate cantități 

mari, care trebuie să dureze o întreagă săptămână, crescând probabilitatea ca anumite produse 

alimentare să fie aruncate fără să fi fost folosite. Există dovezi empirice că persoanele care lucrează cu 

normă întreagă aruncă mai multe alimente.  

Atitudinile comportamentale de la nivelul gospodăriilor joacă, de asemenea, un rol important în 

creșterea deșeurilor alimentare. Consumatorii își planifică foarte inadecvat cumpărăturile lor zilnice și 

cumpără mai mult decât au nevoie. Oferta vastă de articole de băcănie și de mărfuri de uz curent 
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determină consumatorii să încerce produse noi și necunoscute. Un anumit volum de alimente este 

aruncat întrucât consumatorii le-au cumpărat pentru prima oară și nu le-au plăcut. O situaţie  

asemănătoare este aceea în  care clienţii ajung în grabă să  cumpere hrană, fiind flămânzi şi, cumpărând 

multe  produse pe care nu reuşesc să le consume, deteriorându-se.  

Apare astfel termenul de freeganism  care se rezumă de cele mai multe ori la consumul 

alimentelor de la gunoi. Conform Wikipedia freeganismul este un stil de viaţă anticonsumerist în care 

oamenii își bazează traiul pe participarea limitată la activitățile specifice economiei convenționale și pe 

consumul minimal de resurse. Curentul a evoluat începând cu mijlocul anilor '90 ca o reacție 

antiglobalistă și ecologică. Freeganii se hrănesc din produsele pe care le găsesc în tomberoanele de pe 

lângă supermarketuri și alte magazine. Tot ei sunt adepţii reciclării - orice alt obiect găsit la ghenă și 

care poate fi încă folosit este cules și refolosit. 

În timp ce mii de oameni din toată lumea mor, la propriu, de foame, americanii aruncă 50% din 

mâncarea pe care o produc. În Uniunea Europeană, ―campioni‖ sunt britanicii care aruncă 26 

milioane de tone de mâncare anual. Sunt urmaţi îndeaproape de italieni care aruncă 20 milioane de tone 

de alimente. Un studiu indică faptul că 24% din cantitatea de deşeuri este  mâncarea gătită, alte 22% 

procente, le reprezintă fructele, 21% legumele, 20% pâine sau produse de panificaţie, 11% lapte şi 

produse  lactate, 1% carne şi 1% alte alimente. Risipa de alimente poate fi prevenită dacă ţinem cont de 

câteva trucuri: cumpără inteligent şi nu atunci când ţi-e foame; depozitează corect; porţionează corect; 

foloseşte resturile. Fiecare aliment necesită o cantitate de energie pentru producerea lui. Pentru 1 

kilogram de carne de vită sunt necesare de 50 de ori  mai mult teren și de 20 de ori mai multă apă decât 

pentru producerea unui kilogram de mere.  

Producția de alimente are un impact major asupra mediului. Freeganismul constă în a găsi 

alternative la traiul cu care ne-am obişnuit şi care necesită resurse prea mari. Freeganii vor să se 

implice cât mai puţin în economia convenţională şi să consume cât mai puţine resurse. Ei resping 

materialismul, permanenta competiţie cu cei din jur, lăcomia şi egoismul, îmbrăţişând generozitatea, 

libertatea, grija pentru celălalt. În tomberoanele caselor, magazinelor şi companiilor, freeganii găsesc 

tot felul de obiecte folositoare, care, în ciuda a ceea ce am putea crede, sunt sigure, curate şi în stare 

bună.  

Americanii, ca şi mulţi dintre noi, obişnuiesc să arunce un obiect doar pentru că este vechi, nu 

le mai place sau şi-au cumpărat unul mai nou. Munca este un alt punct important pe lista freeganilor. Ei 

nu refuză să lucreze, însă consideră că majoritatea oamenilor îşi sacrifică libertatea atunci când se 

angajează: acceptă să primească ordine, să suporte stresul, plictiseala, monotonia şi, uneori, îşi riscă 

sănătatea. ―Ne sacrificăm mare parte din viaţă doar pentru a plăti facturi şi a cumpăra mai multe 
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obiecte‖, spune Adam Wiseman. Pentru că îşi găsesc mâncarea, hainele, mobila şi multe alte obiecte 

necesare în gunoi, mulţi freegani nu mai sunt nevoiţi să lucreze de dimineaţa până seara şi astfel au mai 

mult timp pentru familie, prieteni şi pentru a participa la activităţi de voluntariat. A fi freegan înseamnă 

mai mult decât a căuta prin gunoaie. Un freegan alege un alt mod de viaţă care, deşi este diferit de al 

nostru şi în contradicţie cu educaţia pe care am primit-o, are meritul că se opune consumerismului şi 

unui sistem economic bazat pe lipsa de scrupule. Chiar dacă mănâncă din gunoi, freeganii sunt de 

admirat pentru simplul fapt că fac ceva concret pentru a îmbunătăţi lumea. Noi, ceilalţi, ne declarăm 

împotriva poluării, a violenţei, a risipei, ne arătăm şocaţi la vestea că încă o specie e pe cale de 

dispariţie, ne plângem de indolenţa producătorilor de alimente şi lăcrimăm de mila copiilor africani 

înfometaţi. Dar câţi dintre noi fac ceva pentru ca măcar copiii noştri să trăiască într-o lume mai bună?  

Producția de alimente este una dintre industriile cu cel mai mare consum de resurse și cu emisii 

ridicate de poluanți. Emisiile directe din agricultură apar în special sub formă de metan și oxid de 

azot, care are un efect de schimbare a climei mult mai pronunțat decât cel al CO2. Principalele surse 

de emisii de gaze cu efect de seră provenite din agricultură sunt utilizarea de fertilizatori minerali, 

zootehnia și cultivarea orezului. De asemenea, transformarea pajiștilor în terenuri cultivate, într-o 

mare măsură, duce la eliberarea de gaze cu efect de seră. Agricultura irigată ia aproximativ 70% din 

resursele mondiale de apă dulce. Aplicarea de fertilizatori și pesticide, precum și compactarea solului 

cauzată de utilizarea mașinilor grele încarcă solurile și apele subterane. Extinderea agriculturii 

extensive, creșterea numărului de monoculturi și pătrunderea producției agricole în zone sensibile din 

punctul de vedere al mediului duc la o scădere a biodiversității și la o degradare a serviciilor 

ecosistemice. Informarea și educarea sunt măsuri esențiale de influențare a comportamentului 

consumatorilor. Campaniile de sensibilizare au ca scop atragerea atenției consumatorilor asupra 

problemei reprezentate de risipirea alimentelor și să le sporească respectul pentru alimente. Acestea 

instruiesc consumatorii să fie mai eficienți în gestionarea alimentelor, oferind informații și sfaturi 

privind cumpărăturile, perioada de valabilitate, depozitarea, prepararea și recuperarea. 

„România împotriva risipei de hrană‖  este un program  national implementat împreună cu 

guvernul elvețian la inceputul acestui an; scopul este de  informare a şi conştientizare a populației cu 

privire la prevenirea și reducerea risipei de hrană. Caravana educațională  promovează un stil de viață 

sănătos dat de cumpărăturile inteligente, depozitare corectă, rețete adecvate de gătit din resturi, sau 

iubeste și răspândește, într/un cuvânt anticonsumerism. 
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MĂNÂNCĂ PENTRU A TRĂI FRUMOS ŞI BINE, 

 NU TRĂI PENTRU A MÂNCA MULT ŞI PROST! 

 

Elev: Anghel Nicolae Marian, clasa a XI-a - Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud. 

Argeş 

Profesor îndrumător Bostan Elena - Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud. Argeş 

 

Pentru orice persoană, adult sau copil, alimentaţia a devenit o adevărată provocare, de aceea 

afirmaţia „Omul educat devine automat şi un om sănătos. Omul este responsabil pentru alegerile pe 

care le face!‖ capătă o mare importanţă în contextul în care hrana de calitate este greu de găsit şi relativ 

scumpă. Cel mai greu lucru este să alegi produsele potrivite pentru organism când la televizor vezi 

mereu reclame cu produse de fast-food care îţi influenţează alegerile, care încearcă să îţi satifacă rapid 

nevoia de dulce, de energie suplimentară, de hrană gătită rapid. 

Pentru a putea beneficia de o viaţă fiecare persoană trebuie să îşi însuşească un mod sănătos de 

alimentaţie, cu respectarea unor reguli: 

 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. 

 Este bine să consumăm alimente din zona în care trăim şi corespunzătoare anotimpului. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513515/IPOLJOIN_ET(2013)513515(SUM01)_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513515/IPOLJOIN_ET(2013)513515(SUM01)_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513515/IPOLJOIN_ET(2013)513515(SUM01)_RO.pdf
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 Este indicat să evităm alimentele prelucrate excesiv sau obţinute prin adăugarea unor substanţe 

chimice, convervanţi etc.  

Astfel, o dietă sănătoasă ne poate proteja împotriva apariţiei bolilor. Nutriţioniştii americani 

recomandă, pentru evitarea bolilor, consumarea unei diete bogate în fructe, legume, cereale şi produse 

lactate degresate.  

fig. 1 Alternativa verde – fructe şi legume cu efect benefic asupra organismului 

  

 

 

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. 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.  

fig. 2 Piramida alimentară                               

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 determinant în 
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apariţia bolilor cardiovasculare (arterite), a obezităţii şi a unor reacţii neurologice (oboseală, 

somnolenţă, ameţeli, nevroze, lipsa de voinţă, pierderea memoriei, impotenţă). 

Dr. Lustig afirmă că efectele nocive ale zahărului constituie o criză a sănătăţii publice. „Când este 

vorba de crize ale sănătăţii publice este nevoie de decizii mari. Tutunul şi alcoolul oferă un exemplu 

excelent. Am făcut o alegere conştientă că nu putem renunţa la ele, dar am decis să limităm consumul 

lor. Cred că zahărul trebuie tratat exact la fel‖, spune Lustig. 

 

fig. 3. Zahărul, ucigaşul tăcut                         

 

De asemenea, activitatea fizică este o parte importantă a acestui regim. Un program de exerciţii 

fizice  cu durata de 30 până la 90 de minute zilnic este suficient.  

Este, de asemenea, foarte important să ne hidratăm suficient, cantitatea de lichide de care are nevoie 

o persoană variază cu: vârsta, clima, dieta, activitatea fizică. Se recomandă 1.5 - 2 litri de lichide / zi 

pentru clima temperată (apă, alte lichide - sucuri, ceai, cafea).  

fig.4. Mersul pe bicicletă, un exerciţiu bun pentru sănătate               

În concluzie, este bine să pastrăm un echilibru în alimentaţie, ceea ce ne va permite să avem o stare 

de sănătate bună. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ - O  PROVOCARE SAU O SOLUȚIE PENTRU 

VIITOR SĂNĂTOS? 

 

Prof. Antoche Mirela Liliana - Şcoala Gimnazială “Grigore Antipa” Botoşani, jud. Botoşani 

Prof. Cărbunaru Diana Cerasela - Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani, jud. Botoşani 

 

―Natura nu ne oferă pe tavă daruri; uneori trebuie să i le smulgem. Nu brutal, nu tâlhăreşte, 

mânaţi de nevoile zilei de azi şi orbi la perspectiva viitorului, la destinul urmaşilor, ci raţional, înţelept, 

înlocuind ce-am consumat, ocrotind ce-i de nerecuperat!‖ 

Progresul tehnic al vremurilor moderne a fost posibil prin exploatarea intensivă a resurselor de 

orice fel; însă el nu poate să menţină şi să asigure securitatea speciei umane decât în măsura în care va 

respecta şi proteja natura, mai ales vegetaţia, unicul generator de oxigen şi de hrană al planetei. 

Şcoala, prin rolul ei, asigură cadrul adecvat pentru protejarea mediului și educația ecologică a 

elevilor, obiectiv de mare actualitate şi important pentru calitatea vieţii. Cu pași mai mici sau mai mari, 

educația ecologică trebuie să înceapă încă de timpuriu. De ce educația ecologică este o provocare? 

Pentru că eforturile în vederea formării unei gândiri ecologice, în pregătirea elevilor ca factori activi ai 

ocrotirii mediului, nu vor avea eficiență dacă nu sunt constante, atractive și susținute de ceilalți factori 

sociali ai educației (familie, comunitatea locală, mass media). De asemeni, considerăm că intervenția 

elevilor în situații concrete (plantarea de puieți sau flori, curățirea unui mediu apropiat lor, amenajarea 

unor sere sau a spațiului din jurul școlii, acțiuni de colectare a deșeurilor, asumarea unor 

responsabilități etc.) vor contribui la formarea unui comportament conştient şi responsabil în vederea 

gestionării atente şi raţionale a resurselor de hrană, apă, energie, a resurselor biologice, pentru o 

dezvoltare sustenabilă. 

Ne-am oprit atenția în acest articol asupra resurselor natural, deoarece pentru a trăi omul are 

nevoie de acestea și, în vederea dezvoltării sustenabile, trebuie să le cunoască și să le folosească în mod 

rațional. În urma dezbaterilor și a unor acțiuni concrete de cunoaștere și protejare a mediului apropiat 

lor, orașul Botoșani, am primit următoarele răspunsuri de la elevi: 

 Cum este mediul înconjurător din localitatea ta: ‖Orașul în care locuiesc este mare, cu multe 

spații verzi, dar cu multe mașini!‖ 

 Dintre cauzele care conduc la existența unei cantități mari de deșeuri sunt: ‖Copiii și oamenii 

neglijenți care aruncă la întâmplare gunoiul, comoditatea, lipsa de preocupare a celor care ar trebui să 

facă curățenie!‖ 
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 Ce pot face autoritățile: ‖Ridicarea gunoiului de mai multe ori pe zi, mai multe coșuri de gunoi, 

amenzi usturătoare pentru cei care aruncă gunoiul la întâmplare, supravegherea gunoierilor, sprijinirea 

acțiunile școlare cu caracter ecologic‖. 

 Consecințele unei atitudini nepăsătoare față de mediu: ‖Poluarea, miros neplăcut, o imagine 

neplăcută, lipsa spațiilor de joacă!‖ 

 Pot schimba ceva: ‖Prin comportament mai responsabil acasă și la școală, prin implicarea în 

acțiunile școlii, prin atenționarea adulților nepăsători!‖ 

 Resurse protejate prin comportament responsabil: ‖Apă, petrol, benzină, oțel, lemn, energie, 

aer, sol, faună‖. 

 Cum pot proteja resursele: ‖Plantând copaci, înlocuind materialele de unică folosință cu cele de 

durată, reciclare, obținerea de combustibil din deșeuri, folosind materialele reciclabile în construcții, 

confecționarea de diverse obiecte‖. 

Sunt răspunsuri simple la probleme care apar în mediul apropiat lor. De la aceste probleme 

identificate de elevi, educatorii trebuie să-i susțină în găsirea unor soluții și aplicarea lor în practică pe 

cât posibil. Nu este ușor pentru că acest lucru necesită timp, răbdare și constanță. De aceea, educația 

ecologică și mai ales protejarea resurselor este o adevărată provocare atât pentru elevi, cât și pentru 

educatori în contextul în care omul modern creează o serie de factori artificiali care să îmbunătățescă 

calitatea vieții, dar cu efecte dezastruoase asupra mediului înconjurător. 

Conștientizarea problemelor de mediu, responsabilitate, implicare, acțiune sunt factori care ne 

pot ajuta să schimbăm ceva pentru viitor! 

Grija şi speranţa întregii lumi s-au îndreptat spre cei care vor fi în acelaşi timp atât beneficiarii 

unui mediu sănătos, cât şi cei de care depinde menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei OM - NATURĂ: 

tinerii. 

Ca educatori, putem avea un impact pe viaţă asupra elevilor noștri introducând strategiile 

educaţiei mediului în predare. Calitatea mediului se reflectă direct în vieţile elevilor şi ale familiilor lor. 

Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei 

contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală sau familială şi mediu, arătând legătura 

dintre veniturile personale şi mediu şi, trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, putem aprinde o 

scânteie a proprietăţii personale în probleme de mediu. Aprinderea unei scântei este un început bun. 

 

Bibliografie: 

1. Junior Achievement - Young Enterprise, România - Manualul elevului (Resursele),Tipărit la C.N.I. 

‖Coresi‖ S.A, 2011 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

34 

 

2. Ionel, Aglaia; Oaidă, Victoria, – Biologie, Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas 

Educațional, București, 2003 

 

 

DREPTUL LA SĂNĂTATE 

 

 

Prof. Anton Daniela  

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 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. Dreptul la sănătate este unul fundamental. 

 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 

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:  
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 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. 

 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.  
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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 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 ―problem‖ 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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PRINCIPIILE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof.  Apăvăloaie Ramona-Marieta 

Şcoala Gimnazială ,,Octav Băncilă” Corni, jud. Botoșani 

 

Toți ne dorim o viață lungă și fericită, unde boala și necazurile să nu ne atingă. Însă ce facem 

pentru a ne atinge acest țel? În caz că nu știai, mai mult de 80% din sănătatea ta depinde de modul în 

care te hrănești, dacă faci sau nu sport, dacă te odihnești, ce emoții şi sentimente experimentezi.       

Restul de 20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător şi sistemul de sănătate al 

țării în care trăiești. Cu alte cuvinte, stilul de viață este suma alegerilor mici pe care le faci în fiecare zi, 

care au un impact pe termen scurt sau lung asupra ta.       

Din fericire, să ai o dietă sănătoasă nu trebuie să fie o provocare pentru nimeni. Funcționează pe 

același principiu ca și alte lucruri în viață: 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 

putin înţelese, sunt patru principii de bază referitoare la dieta de care trebuie să ţii cont pentru a duce un 

stil de viaţă sănătos.  

Mănâncă alimente integrale, neprocesate. Știu că este aproape imposibil să eviți toate 

chimicalele şi alimentele procesate din meniul tău zilnic, însă încearcă să consumi cât mai puține 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. Evită carbohidrații albi şi zaharurile din meniu. Redu cantitatea de 

pâine, paste, prăjituri, produse de patiserie, cereale cu arome, cartofi prăjiți și asa mai departe. Introdu 

varietatea în dieta ta. Organismul nostru este complex și are nevoie de o cantitate variată de nutrimente 

pentru a funcționa corect. Prin urmare, consumă produse din mai multe grupe alimentare. Ai nevoie de 
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toţi cei trei principali macronutrienţi: proteine, grăsimi, carbohidraţi. Conform unor cercetători, cele 

mai sănătoase diete sunt cele bogate în grăsimi sănătoase şi scăzute în carbohidraţi. Este important să 

consumi şi produse care conţin acizi graşi Omega-3: peşte gras precum somonul, semințe de in, nuci, 

fasole, soia.  

De asemenea, sunt importanți şi micronutrienții: toate vitaminele şi mineralele de care 

organismul are nevoie pentru a funcționa optim. Consumă cantități mari de legume. Ai grijă să 

introduci zilnic în meniu cel puţin şapte porții de legume, obicei care influențează starea ta de fericire și 

de sănătate în general. Cele mai multe legume nu au calorii, îți dau o senzație de sațietate și sunt bogate 

în vitamine și minerale. Încearcă să consumi cât mai multe tipuri de legume, de diferite culori. Foarte 

sănătoase sunt legumele cu frunze, cum ar fi spanacul, dar și legumele crucifere precum conopida, 

broccoli şi varza. Nu există o limită de legume pe care trebuie să le ingerezi, spre deosebire de fructe. 

Şi fructele sunt importante în dieta ta, deoarece sunt bogate în antioxidanţi şi nutrimente, însă unele 

conţin mult zahar şi de aceea trebuie consumate cu moderaţie. Practică mâncatul conştient. Acest  

principiu al unui stil de viaţă sănătos în ceea ce privește dieta noastra zilnică te învață să fii conștientă 

de felul în care mănânci. 

  Evită să consumi alimente în fața televizorului sau a calculatorului, în drum spre serviciu ori în 

timp ce faci orice altă activitate. Acordă-i mesei tale timpul şi locul cuvenit pentru a te bucura de acest 

obicei. În plus, vei mânca doar atât cât să te saturi: creierul tău îți va comunica mult mai repede când ai 

atins nivelul de saturaţie şi astfel vei evita mâncatul compulsiv. E vorba despre a fi mai conştient de 

cum mănânci decât despre ceea ce mănânci. Cei care mănâncă conștient sunt conștienţi de obiceiurile 

lor alimentare şi de cum mănâncă. Ei sunt cu un pas înaintea foamei. Ei mănâncâ atunci când le e 

foame și se opresc atunci când s-au săturat. Mâncatul conștient te ajută să mănânci mai încet, să 

savurezi şi să nu mai mănânci pe pilot automat. În plus, mâncatul conștient nu te ajută doar la pierderea 

în greutate, ci ameliorează numeroase afecțiuni: lupta împotriva diabetului, reduce cheful de a mânca, 

scade tensiunea și nivelul colesterolului, dar îmbunătătește și aspectul fizic.  

Pentru a avea o viață lungă și fără boli, alături de o dietă sănătoasă trebuie să faci și sport. Mai 

exact, orice tip de activitate fizică. Găsește câteva exerciții sau sporturi care te atrag și practică-le 

constant. Încearcă să faci sport de două ori pe săptămână. Chiar dacă ai un job solicitant și nu-ți permite 

timpul să mergi de două ori pe săptămână la sală, fă câteva exerciții simple acasă sau, de ce nu, la 

birou. De exemplu, ridică-te de pe scaun la fiecare 30 de minute şi mergi timp de 1 minut prin încăpere. 

Acasă, încearcă să faci dimineaţa câteva flotări, genuflexiuni şi abdomene pentru a te menţine în 

formă. Ai weekend-ul liber? Plimbă-te cu bicicleta prin parc sau cu rolele. Sau scoate-ți cățelul afară. 

Mersul pe jos este foarte sănătos. Sau alege 60 de minute de exerciţii cardio de trei ori pe săptămână: 
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jogging, înot, ciclism, sprinturi. Realitatea este că, dacă nu dormi suficient, nu vei avea un nivel optim 

de energie şi de productivitate în ziua respectivă. 

Este important să te trezești în fiecare dimineaţă la aceeași oră și să mergi la culcare când te 

simți obosit. Dacă respecți acest principiu timp de câteva zile, organismul tău se va regla şi te vei simți 

mai plin de energie pe zi ce trece. Stresul nu numai că te face să fii irascibil tot timpul, dar îţi afectează 

și starea de sănătate a organismului. Există numeroase metode prin care poți să ții sub control stresul, 

de la yoga și meditație până la practicarea unor sporturi și mersul la somn.  

Găsește cea mai eficientă modalitate care te ajută să te relaxezi și să nu te mai găndești la 

probleme și profită la maximum de ea. Poți chiar să mergi la cursuri de management al stresului sau la 

un psiholog, dacă consideri că nu reușești singur să elimini stresul și ai nevoie de ajutor calificat. Nu 

este o rușine să apelezi la astfel de soluții, ba chiar este indicat în ziua de azi când ne acordăm atât de 

puţin timp pentru propria persoană.  

Pentru a avea un stil de viată sănătos evită gândurile negative. Gândurile tale creează realitatea 

în care trăiești. Păstrează-ți controlul asupra minții și influenţează-le în mod pozitiv. Gândurile pozitive 

duc la sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra întregului organism. Motivează-

te cu idei pozitive. Citește cărti pozitive și îndeplinește 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 și obțin rezultate superioare (atât la nivel fizic, cât şi intelectual) decât alții cu aptitudini 

asemănătoare, dar care nu sunt optimişti. De asemenea, gândirea pozitivă îți crește imunitatea 

organismului și te ajută să scapi rapid de orice boală care te afectează. Tu singur îți alegi modul în care 

gândești. Însă dacă vrei să duci o viață lungă şi frumoasă, răspunsul este unul singur: Gândește pozitiv! 

Gândește inteligent!  

Găsește un echilibru în viața ta. Poți să faci aproape orice, dacă îl faci cu moderație. Un 

exemplu clasic este consumul de alcool. Poți să bei un pahar, două de alcool, însă dacă depășești zilnic 

aceste cantități înseamnă că ai deja o problemă. Însă moderația 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 ţii cont. De asemenea, prea multă 

moderație reprezintă o altă problemă cu care trebuie să te confrunţi. Nu este un capăt de țară dacă îți 

pierzi o noapte pe săptămână în club, dacă mănânci într-o zi o ciocolată neagră întreagă sau dacă nu ai 

avut chef să te duci timp de o săptămână la sală. Este în regulă să mai treci din când în când prin astfel 

de momente. Ține minte: Totul cu moderație, inclusiv moderația în sine. 

Tu hotărăști dacă vrei să adopți cu adevărat un stil de viață sănătos! 
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Scopul este decisiv în determinarea persoanei. Dacă scopul nu este stabilit clar, fără urme de îndoială și 

susținut de dorinţele și tăria personală, atunci din prima se întâlnește un obstacol. Cu cât ești mai 

determinată să obții scopul respectiv, cu atât vei fi mai motivată să îl îndeplineşti, putând fi de orice 

natură, în a pierde nişte kilograme sau în a întări organismul. 

 

SĂNĂTATEA – DARUL CEL MAI PREŢIOS AL NATURII 

 

Prof. Apetri Nuţa 

Liceul Tehnologic Dărmăneşti, jud. Bacău 

 
            O temă foarte frumoasă şi totuşi ce s-ar mai putea spune nou despre sănătate când s-a scris atâta 

literatură şi când s-au făcut atâtea comunicări în domeniu…şi totuşi mi-am propus să mă ocup în acest 

material de diverse aspecte ale sănătăţii, conexe cu evoluţia copiilor în şcoală în postura lor de elevi. 

Lucrez la un grup şcolar care cuprinde o grădiniţă cu program prelungit şi clase: de la clasa ,,0‖  până la 

clasa a XII-a, deci prin faţa noastră trec copii de toate vârstele, am putea spune că aceşti copii cresc sub 

ochii noştri. Nu de puţine ori remarcăm diferite aspecte care ne dau de gândit în sensul că suntem 

martori la acţiuni care au efecte negative asupra copiilor, dar în aceleşi timp trebuie să acceptăm că nu 

putem face mare lucru pentru a schimba lucrurile în bine. Un mic exemplu: copiii în pauză consumă 

fast-food şi beau cola.Toată lumea ştie că nu sunt sănătoase şi totuşi… Se spune adesea că generaţiile 

de copii crescuţi în anii 70-85 erau mai rezistente şi mai sănătoase. Cât de adevărată este afirmaţia şi 

care au fost schimbările cu efecte negative? Dar să fim un pic mai sistematizaţi şi să pornim la drum 

observând copiii de la vârstele cele mai mici, să vedem ce e bun, ce e rău şi să facem propuneri de mai 

bine, poate reuşim împreună să îndreptăm câte ceva. 

          Ce rost ar avea să aducem în discuţie vremurile demult trecute? - ce a fost a fost! şi totuşi aceste 

adaptări inevitabile la o societate nouă pot face mult rău dacă sunt prost gestionate. Se spune că 

doctorul cel mai bun este acela care are grijă ca oamenii să rămână sănătoşi. Natura în cea mai mare 

parte ne dăruieşte cu copii sănătoşi, mai departe e răspunderea nostră ce facem cu ei, cum îi pregătim 

pentru viaţă sub aspect fizic şi psihic. 

           Mulţi copii sunt aduşi la grădiniţă cu maşina, deoarece părinţii se grăbesc sau pur şi simplu din 

comoditate, deşi locuiesc relativ aproape de grădiniţă. Cu puţin efort le-ar prinde foarte bine un pic de 

mişcare şi ,,un pic de năsuc în vânt‖, se mai călesc, se orientează în spaţiu, învaţă reguli de circulaţie, 
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socializează cu persoanele cu care se întâlnesc, salută, răspund la întrebări, pun ei întrebări şi poate ar  

fi un prim pas spre independenţă - pot realiza ceva prin efort propriu. Trebuie să ne ferim de tipologia 

copilului ,,robot‖ - copilul dependent de intervenţii exterioare: cineva îmi dă să mănânc, cineva mă 

înbracă, cineva mă duce, mă aduce, în fine cineva trebuie să-mi facă toate mofturile etc. 

          Am analizat înbrăcămintea copiilor şi am remarcat că au toate articolele de vestimentaţie din 

,,orice‖, dar nu din materiale sănătoase pentru corp. Măcar articolele care vin în contact cu pielea ar 

trebui să fie din fibră naturală (bumbac, in), încălţămintea de asemeni trebuie să îndeplinească nişte 

minime cerinţe, acestea toate trebuie să lase corpul să respire, să preia transpiraţia fără senzaţia de ud în 

spate, să ajute corpul să-şi regleze şi singur temperatura, să protejeze împotriva frigului. Din păcate 

oferta pieţei nu ne ajută foarte mult, dar părinţii trebuie atenţionaţi că e mai bine mai puţin, mai scump, 

dar mai bun.  

          Hrana copiilor trebuie foarte bine controlată - sub aspectul aportului de glucide, proteine şi 

lipide. În general, în acestă direcţie părinţii sunt responsabili, deşi depind de oferta pieţei, totuşi nu 

trebuie să pluseze foarte mult cu dulciurile şi fast-food-ul tentant, comod şi ,,la modă‖. În cazul copiilor 

din grădiniţele cu program prelungit sau din cămine, meniul zilnic se stabileşte cu consultarea unui 

doctor pediatru sau nutriţionist asigurând în mare parte o alimentaţie sănătoasă sub rezerva 

aprovizionării de la surse corecte şi responsabile. 

           Din discuţiile cu părinţii am aflat că nu sunt puşi la nicio activitate casnică că sunt prea mici, că 

nu au răbdare să le explice anumite lucruri, că nu trebuie să ştie neapărat …şi totuşi e foarte important, 

e un segment din caracterul viitorului om pe care şi-l doresc priceput, amabil şi harnic. Copiii trebuie 

învăţaţi cum se face curat, cum se întreţine curăţenia, cum să se spele şi să se dezinfecteze dacă s-au 

murdărit, s-au zgâriat să nu riscăm mai târziu când vor fi plecaţi de lângă părinţi, să se complacă în 

mizerie şi dezordine din comoditate sau din lipsă de educaţie în acest sens.  

          Mulţi părinţi se laudă cu performanţele copiilor mici în domeniul tehnologiei moderne (să-l vezi 

cum umblă pe telefon, pe tabletă, la televizor, cu diverse jocuri inteligente), foarte bine că şi-au instruit 

copiii să opereze cu tehnologia modern, dar trebuie să aibă grijă să nu se creeze dependenţă, să nu-şi 

diminueze timpul de odihnă, să pretindă nejustificat ceva mai nou şi mai performant, să nu intre în 

contact cu personae care i-ar putea atrage în cercuri periculoase, să-i ajute să descopere plăcerea citirii 

cărţilor, a dezbaterilor literare, a evadării în lumea poetică, să nu-şi îmbolnăvească ochii, să refuze 

ieşirile în natură şi socializarea directă. Am participat de curând la aniversarea unui elev organizată 

acasă la el. Musafirii (colegii lui) erau adunaţi în jurul mesei, dar se jucau pe telefon, erau foarte 

fericiţi, se simţeau bine, iar mie îmi era milă de ei. Părinţii au avut numeroase intervenţii, dar fară 

success, iar într-un final au cedat, bineînţeles în favoarea copiilor.  
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          Alte aspecte legate de situaţia în care copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor pentru că părinţii pleacă 

la muncă în străinătate, mulţi copii suportă greu despărţirea, se închistează, suferă în înterior, iar bunicii 

în compensaţie au tendinţa să le facă toate mofturile şi se ajunge în situaţii extreme, de asemeni cu 

consecinţe negative asupra sănătăţii psihice şi fizice. 

    Uneori părinţii din prea multă bună intenţie transformă camerele copiilor în adevărate depozite 

de jucării, când îţi deschid uşa să îţi prezinte camera copilului îţi apare în faţa ochilor o avalanşă de 

jocuri şi jucării. În acea cameră copilul aproape că nu mai ştie cu care să se joace, se plictiseşte uşor, 

dacă vede ceva nou pretinde imediat fără să ţină cont de sfaturile părinţilor că trebuie să mai crească 

sau că momentan nu dispun de bani. Jucăriile trebuie adaptate vârstei, trebuie să aibă un mesaj corect, 

să ajute la formarea unor abilităţi specifice vârstei, să le cultive dragostea de natură, dragostea de 

animale, compasiune faţă de persoanele care au nevoie de ajutor, respectful faţă de cei din jurul lor, 

copiii trebuie conduşi să-şi trăiască frumos copilaria formând în jurul lor o atmosferă specifică care le 

va inspira linişte, plăcere, interes, ambiţie şi echilibru. 

De multe ori din dorinţa de a avea nişte copii perfomanţi părinţii îi forţează să înveţe noţiuni 

grele care în mod firesc s-ar învăţa mult mai târziu. În astfel de situaţii copiii riscă să se oboseacă, să 

aibă impresia că sunt mai deştepţi decât alţii, că ei ştiu deja, îşi pierd uşor interesul în clasă, se 

plictisesc şi de multe ori ajung să fie depăşiţi de colegi care au urmat un ritm normal de învăţare. Se 

ajunge în situaţia când elevii se complexează, devin derutaţi, oscilând între pretenţiile părinţilor şi 

propriile performanţe şcolare, apare dezechilibrul psihic generator uneori de consecinţe grave. Este 

indicat în cazul în care se identifică cazuri de copii cu abilităţi deosebite, să se investească în direcţia 

dezvoltării lor, ajungându-se uşor la performanţe care permit copiilor o realizare frumoasă în viaţă prin 

activităţi făcute cu plăcere şi pasiune, fără forţări peste limitele normale ale vârstei.  

Atmosfera familială influenţează puternic starea copilului şi evoluţia lui ulterioară: sunt familii 

unde se fumează, unde se bea, unde este violenţă domestică, unde se câştigă bani din surse ilegale, 

unde părinţii se complac în situaţia de întreţinuţi de rude sau de stat prin diverse ajutoare sociale, pensii 

de handicap, alocaţii copii etc. Sunt cazuri când copiii reuşesc să se detaşeze şi să evolueze frumos în 

viaţă, dar cei mai mulţi îşi construiesc repere greşite în viaţă, ei au văzut concret că se poate trăi ,,şi 

aşa‖ de pe o zi pe alta, la noroc. Mulţi copii aflaţi în astfel de situaţii au deja sănătatea şubrezită de stres 

sau de neglijenţă. Chiar dacă la nivelul unităţii de învăţământ cadrele se sesizează, fac consiliere, ajută 

material, rezultatul nu este întotdeauna foarte bun şi nu reuşesc să anuleze decât parţial proasta 

influenţă din cadrul familiei.  

Mergând mai departe în clasele primare mă impresionează neplăcut când văd copiii mici cărând 

câte un ghiozdan mult prea greu pentru fizicul lor. Ar fi indicat să se mai lucreze pe fişe, să aibă copiii 
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un rând de manuale la şcoală pe care să nu mai fie nevoiţi să le care zilnic, iar volumul temelor date 

acasă să fie mai mic, punându-se pe cât posibil accent pe aplicaţiile din clasă, şi pe ,,şcoală după 

şcoală― acolo unde apropierea copiilor de şcoală face posibil acest lucru.  

Mi s-a întamplat să fiu întrebată de câte o colegă dacă o anumită persoană este mama cuiva 

sau…răspunsul era: nu. E elevă la noi în clasa ,,X‖…, respectiva părea mult mai matură, deoarece se 

cosmetiza puternic obţinând în final rezultate total opuse aspiraţiilor ei. Îţi făcea impresia că nu a salvat 

nicio zonă a corpului de acţiunea agresivă a cosmeticelor. 

Părul de la atâtea intervenţii, vopsit, decolorat, permanente, îndreptări, ondulări la cald s-a rărit 

şi avea un aspect de mătură aspru şi lipsit de strălucire. Faţa de asemeni avea un aspect obosit de la 

fondul de ten, de la machieri şi demachieri repetate, creioane de contur, rujuri etc. Unghiile nu erau 

lăsate să respire fiind în permanenţă acoperite cu lac, cu gel sau cu unghii false. Utilizarea excesivă a 

şampoanelor, a deodorantelor, a parfumurilor, a gelului de duş nu de puţine ori au declanşat alergii ale 

pielii sau iritaţii determinate de componentele chimice ale produselor. Elevele mai ales, trebuie 

convinse să-şi valorifice frumuseţea naturală firească vârstei, să facă doar intervenţii discrete, 

corectoare, să foloseacă pe cât posibil produse cosmetice naturale. 

Vestimentaţia copiilor, care au o oarecare independenţă în faţa părinţilor, le poate face mult rău: 

copiii merg cu capul descoperit iarna şi pe timp ploios, nu vin cu impermeabile sau măcar cu umbrele, 

nu se îmbracă gros când sunt temperaturi scăzute din comoditate sau să nu pară mai graşi decât sunt. 

Din dorinţa de a fi în pas cu moda, fetele poartă bluziţe scurte sau tip plasă, fiind în mare parte cu 

spatele gol şi nu de puţine ori vin cu scutiri medicale în urma tratamentelor pentru răceli localizate în 

diferite zone ale corpului. Momentan e iarnă şi ce dacă? Foarte mulţi elevi au blugii rupţi în toate 

felurile, uneori cu genunchii goi…Bineînţeles că avem un regulament al şcolii cu precizări asupra 

ţinutei, dar unii dintre ei forţează nota sau se schimbă de haine când pleacă acasă. În cazul băieţilor  

chiar de la gimnaziu încep să-şi dea aere de ,,gagii‖, aranjându-şi părul cu gel şi refuzând apoi să-şi mai 

pună ceva pe cap ca să nu-şi deranjeze părul. Fac în mod frecvent sinuzite, dar s-ar părea că nu-i 

deranjează, luând-o de la capăt. 

          Unii elevi cad uneori în plasa curelor de slăbire extreme făcute fără controlul doctorilor 

specialişti, ajungând în faze de epuizare critică foarte greu de redresat. Foarte mulţi frecventează săli de 

sport particulare unde spun ei că ,,îşi lucrează corpul‖, folosind după ureche tratamente cu efecte 

negative pe termen lung care creează dezechilibre în corp. 

          Un alt pericol care pândeşte din umbră elevii ambiţioşi şi foarte responsabili constă în stări de 

oboseală extremă, epuizare, din dorinţa de a face performanţă la unele obiecte sau, de ce nu, la toate 

obictele. Elevii devin palizi, stresaţi, încercănaţi şi retraşi în cadrul colectivului. Trebuie luată legătura 
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cu părinţii să se afle dacă părinţii au pretenţii exagerate sau pur şi simplu e o ambiţie personală a 

elevului. 

În absolut toate cazurile prezentate e necesară o puternică şi atentă colaborare între părinţi şi 

cadrele didactice, copiii trebuie atent observaţi, educatorii şi profesorii fac cursuri de perfecţionare, fac 

shimb de experienţă în cadrul simpozioanelor, sunt în general buni profesionişti, buni pedagogi, buni 

psihologi şi în momentul în care sesizează cazuri care necesită ajutor trebuie să intervină imediat 

făcând echipă (părinţi, profesor, psiholog, doctor) pentru rezultate cât mai bune. 
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Alimentaţia descrie procesul prin care o persoană consumă alimente din care organismul 

absoarbe nutrienţi de care are nevoie pentru buna funcționare. Alimentația corectă în rândul 

adolescenţilor, și nu numai, contribuie la prevenirea anumitor afecțiuni, îmbunătățește starea generală 

de sănătate și ajută la creșterea și dezvoltarea normală a organismului. Asimilarea adecvată 

de vitamine și minerale este poate cel mai important segment al alimentației. Vitaminele sunt substanțe 

organice prezente în organism. Corpul necesită cantități mici de vitamine, deoarece rolul acestora este 

de a regla metabolismul și de a asigura dezvoltarea și funcționarea normală a lui. Mineralele sunt 

substanțe vitale pentru organism, acestea fiind considerate niște "cărămizi" cu ajutorul cărora se 

construiesc: sistemul muscular, articulațiile și oasele. De asemenea, aceastea sunt esențiale și pentru 

activitatea altor sisteme din organism, cum ar fi: hormonii, transportul de oxigen, sistemul enzimatic. 

Lista nutrienților absorbiți din alimente este lungă, de fapt, fiecare grupă de alimente consumate 

furnizează cel puțin un nutrient vital pentru buna funcționare a organismului. Cerealele integrale din 

ovăz furnizează organismului fibre și magneziu. Un regim alimentar echilibrat presupune consumarea 
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moderată a alimentelor din diferite categorii de produse, oferind astfel posibilitatea organismului de a 

asimila substanțele nutritive necesare din fiecare grupă. 

Alimentația corectă asigură creșterea și dezvoltarea adecvată a adolescenților și îmbunătățește 

sănătatea și buna funcționare a organismului. În mod special, alimentaţia sănătoasă, în cazul 

adolescenților, îi ajută să își îmbunătățească performanțele la învățătură, dar și activitățile 

fizice. Statutul nutrițional și sănătatea adolescenților a suferit un declin în ultimii ani. Potrivit 

anchetelor guvernamentale, cel puțin 16% dintre copiii și adolescenții cu vârstele cuprinse între 6 și 19 

ani sunt considerați supraponderali și cel puțin 11% dintre adolescenți sunt clasificați ca suferind de 

primul grad de obezitate. 

În prezent, alimentația de bază a tinerilor conține produse de tip fast-food și băuturi 

carbogazoase, mai mult de jumătate dintre aceștia nerespectând recomandările nutriționale. Astfel, în 

ceea ce privește consumul de grăsimi, aproximativ 2/3 dintre adolescenți consumă mai mult decât doza 

recomandată de grăsimi. Cei mai mulți dintre adolescenți ignoră rolul lichidelor în nutriție. Este foarte 

important să se limiteze consumul băuturilor răcoritoare cu un conținut ridicat de zahăr și a sucului de 

fructe mai ales între mese. Cafeina din băuturile carbogazoase și cafeaua conduce la 

apariția tulburărilor de somn, mai ales dacă acestea sunt consumate seara, ceea ce conduce la apariția 

diferitor probleme de sănătate și la scăderea performanțelor la învățătură. Potrivit, ghidurilor 

alimentare, adolescenții trebuie să evite consumul băuturilor alcoolice, organismul acestora necesitând 

cantități semnificative de apă, pentru a evita deshidratarea. 

Adolescenții care zilnic sunt supuși unor activități fizice intense sau care practică un sport de 

performanță au nevoie de o alimentație diferită spre deosebire de ceilalți tineri de aceeași vârstă. De 

exemplu, sportivii au nevoie de o cantitate mai mare de lichide în timpul exercițiilor, dar și de o 

cantitate mai mare de carbohidraţi, aceștia fiind principala sursă de energie. Pentru ca sănătatea să nu 

aibă de suferit carbohidrații trebuie asimilați din cereale integrale și din fructe, și nu din produse cu un 

conținut ridicat de zahăr rafinat. 

Cu toate că au fost depuse eforturi considerabile pentru a promova alimentația sănătoasă în 

școli, dar și acasă, rezultatele pozitive încă se lasă așteptate. Adolescenții trebuie să înțeleagă că 

alimentația sănătoasă este vitală, deoarece asigură necesarul de substanțe nutritive și, astfel, nu trebuie 

să urmeze tratamente cu vitamine și suplimente nutritive, care nu sunt recomandate. Administrarea 

suplimentelor nutritive ar trebui realizată numai sub supravegherea personalului medical. De asemenea, 

adolescenții ar trebui să înțeleagă că cea mai bună metodă pentru menținerea greutații corporale este 

adoptarea unui stil de viață sănătos, care presupune o alimentație diversificată și echilibrată, la care se 

adaugă un program regulat de exerciții fizice. Factorii care conduc la creșterea în greutate sunt: 

http://www.sfatulmedicului.ro/Vitamine-si-minerale/vitaminele_1527
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alimentația tip fast-food, administrarea drogurilor și a suplimentelor sau adoptarea unor diete 

neadecvate. 

  Un stil de viață sănătos pentru familie este cel mai bun scut împotriva obezității și a bolilor 

legate de alimentație. Potrivit statisticilor de la Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon", România se 

află acum pe locul trei în Europa în ceea ce privește problemele de greutate: 50% dintre români sunt 

supraponderali și 25% sunt afectați de obezitate. 40% din copiii din România sunt obezi. Specialiștii 

susțin că motivele fundamentale pentru această situație sunt lipsa unei culturi a sportului și avalanșa 

produselor de tip fast food. 

"Copiii nu mai ies afară la joacă, nu mai sunt dați la un sport, mănâncă sau își fac ziua de 

naștere la McDonald's, sunt invadați de reclamele producătorilor de fast food‖, a explicat nutriționistul 

Eduard Adamescu, medic la Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa". 

Părinții au cel mai important rol în stilul de viață al copiilor. Numai prin exemplu, adolescenții 

pot învăța să se hrănească sănătos şi să facă sport. Stilul de viață pe care copiii îl adoptă de mici îi poate 

afecta pentru toată viața. 
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Cuvântul „aliment‖ provine din limba latină: alimentum=substanţă care, ingerată de o 

vieţuitoare, este capabilă de a-i asigura întreţinerea, creşterea şi de a-i acoperi cheltuielile energetice (a-

i asigura funcţionalitatea). Se ştie că o alimentație corectă asigură creșterea și dezvoltarea adecvată 

aadolescenților și îmbunătățeste sănătatea și buna funcționare a organismului. Ea trebuie să permită 

unui elev să-şi menţină greutatea şi buna sa stare fiziologică. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/adevarul-despre-alimentele-fas-food_5501
http://www.acasa.ro/stil-de-viata
http://familie-relatii.acasa.ro/relatii-de-familie-52/stil-de-viata-sanatos-pentru-intreaga-familie-144571.html#ixzz3Xy7jyVbH
http://familie-relatii.acasa.ro/relatii-de-familie-52/stil-de-viata-sanatos-pentru-intreaga-familie-144571.html#ixzz3Xy7jyVbH
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimentatia-corecta-a-adolescentului_6207


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

47 

 

În prezent, alimentația de bază a tinerilor conține produse de tip fast-food și băuturi 

carbogazoase, mai mult de jumătate dintre aceștia nerespectând recomandările nutriționale existente în 

cărțile de specialitate.  

La nivel mondial obezitatea în rândul copiilor şi adolescenţilor a atins niveluri epidemice. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii relatează că "Epidemia obezităţii este una dintre cele mai mari 

provocări de sănătate publică a secolului 21". La nivel european obezitatea la adolescenți atinge cote 

alarmante unde 14 milioane de copii sunt supraponderali. În România aproape 3,6% din adolescenți 

sunt obezi, iar cifra este în creștere. Obiceiurile alimentare nesănătoase şi lipsa activităţii fizice sunt 

primele manifestări comportamentale ale copilului cu tendinţa de îngrăşare. La elevii care mănâncă mai 

mult, dar nu desfăşoară o activitate fizică adecvată, adică nu practică deloc sporturi, apelând des la 

„scutire" medical apare și obezitatea.  

Ajutarea copiilor supraponderali să slăbească este un lucru important, însă esenţială este şi 

prevenirea obezităţii. Aici un rol foarte important ar trebui să-l aibă școala, care să formeze o conduită 

preventivă în domeniul sănătății alimentare cu impact mare la vârste timpurii. Deci rolul școlii în 

educația alimentară a elevului este incontestabil foarte importantă. 

Există mai multe argument ce pot fi aduse în favoarea realizării educaţiei alimentare (educație 

nutrițională și igienă alimentară) în cadrul unităţilor de învăţământ și nu ca o disciplină opțională, ci ca 

o disciplină obligatorie inclusă în programa școlară. Argumente în acest sens sunt multe. De exemplu: 

 programa școlară și eforturile de creștere a activității fizice pot avea un impact major în 

reducerea obezității (peste 20% dintre copiii români sunt suprapoderali și 6% dintre ei sunt obezi; 

 numărul de ore de activitate fizică și o disciplină alimentară ar avea un impact serios asupra 

greutățiilor corporale (aproximativ 3.000 de copii suferă de diabet zaharat); 

 școala este un loc de informare autorizată a elevilor. Şcoala este un loc ideal pentru informații 

corecte având capacitatea de a se adresa, în același timp, unui procent ridicat din populaţie: viitoarea 

populație activă a țării (45% dintre ei preferă dulciurile în loc de legume, fructe și lactate); 

 școala poate forma o conduită preventivă în domeniul sănătății alimentare. Asupra unei 

personae deja formate, adulte, astfel de activităţi au întotdeauna un impact mai redus decât acţiunile 

similare, realizate la vârste mai timpurii; 

 școala reprezintă o instituţie cu mare autoritate morală, putând oferi cadrul educaţiei formale, 

informale şi nonformale. 

Alimentaţia este un proces voluntar și conștient, de aceea educabil, este fără îndoială obiceiul 

care influenţează cel mai mult sănătatea omului. Influenţa alimentaţiei asupra sănătaţii noastre este 

foarte mare, iar implicarea școlii ar trebui să fie din ce în ce mai mare la toate clasele. 
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Comportamentele nesănătoase privind alimentația și activitatea fizică la copii și tineri presupun 

propunerea şi implementarea unor strategii de reducere şi prevenţie, respectiv de promovare a 

comportamentelor alimentare adecvate, atât prin intervenţii la nivel individual şi de grup (clasă, 

şcoală), dar și la nivel de familie. 

Modificările comportamentale trebuie să fie susţinute de elaborarea şi implementarea unor 

politici de sănătate aplicabile în comunităţile de copii şi elevi. Prin orele de educație nutrițională și 

igienă alimentară, școala ar putea atinge obiective ca: 

 încurajarea unei mai mari implicări a părinţilor în proiecte de promovare a obiceiurilor 

alimentare sănătoase şi a activităţii fizice care  le sprijină; 

 să-l determine pe elev să adopte un comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută;  

 să dezvolte abilităţile de comunicare şi colaborare între adolescenţi-părinţi–profesori; 

 să-l determine pe elev să-și conștientizeze obiceiurile alimentare nesănătoase din familie; 

 să furnizeze elevilor informații despre alimentația sănătoasă și efectele acesteia asupra calității 

vieții; 

 să le dezvolte gândirea critică şi formarea abilităţilor de a alege în mod conştient o dietă 

sănătoasă din ofertele existente pe piaţă şi /sau utilizată în familie; 

 să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural; 

 să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor. 

În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai agresivi. 

Soluțiile sunt simple și nu necesită decât înțelegerea cauzelor și o mare doză de voință în combaterea 

lor. Problemele de greutate la elevi devin din ce în ce mai frecvente, iar motivele au de cele mai multe 

ori de-a face cu decizii greșite în ceea ce privește stilul de viață.  

Sunt convinsă că la orele de dirigenție, în fiecare școală, se desfășoară activități din sfera 

alimentară („Piramida alimentelor sănătoase‖, „Alimentația sănătoasă & Alimentația nesănătoasă‖, 

‖Sănătatea determină fericirea‖, ‖Spune-mi ce mănânci ca să-ți spun cât de sănătos esti!‖ etc. ) care să 

le furnizeze elevilor câteva teme de reflecție privind ceea ce consumă. Dar oare sunt suficiente...?! 
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Poze din diferite activități /proiecte pe teme de alimentație (clasa a IX-a) 

Şcoala ar trebui să joace un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos 

şi activ și ar trebui să fie unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini alimentare 

printr-o program obligatorie de educație alimentară. Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, 

poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea acestor cunoştinţe de educaţie alimentară elevilor. 

O alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizică de zi cu zi au un impact puternic, prin îmbunătățirea 

capacității de a învăța și de a înțelege, îmbunătățind performanța școlară și schimbând atitudinile și 

comportamentele nocive. 

Pornind de la citatul: ―Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament” (Hipocrate) 

putem spune că copiii cu o alimentaţie sănătoasă, vor avea o condiţie fizică bună, putere de învăţare, şi 

sănătate. 
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ETICHETAREA PRODUSELOR 

 

 

Prof. Barabaş Virginica  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Motto: “Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor s-o 

menţină şi că luptând împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează prin goana lor după plăceri”. 

(Democrit) 

  

 Practica activităților comerciale a impus utilizarea unui instrument esențial pentru asigurarea 

unei comunicări rapide și precise a informațiilor despre mărfuri. Acest instrument este eticheta, folosită 

ca purtător al informațiilor referitoare la mărfuri, între producători, distribuitori și consumatori. 

 Eticheta este una dintre componentele unui comerţ civilizat. Ea prezintă produsul, având rolul 

de a informa cumpărătorul asupra calităţii şi caracteristicilor produsului, dar şi de a-i oferi informaţii 

care îl pot învăţa pe acesta cum să aleagă un produs corespunzător, în mod real, nevoilor sale. În cazul 

produselor alimentare, eticheta poate oferi şi informaţii care să vină în sprijinul menţinerii stării de 

sănătate a consumatorului. 

 Conform Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, eticheta reprezintă 

„orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine elemente de identificare a 

produsului, care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia‖.  

 În antichitate, eticheta a reprezentat mai ales un semn dinstictiv al producătorului și a îmbrăcat 

diferite forme, specifice fiind pictogramele, ideogramele si monogramele, care făceau corp comun cu 

obiectul pe care se aplicau (cărămizi, amfore și alte produse ceramice, produse metalice etc.)  

 Perioda renascentistă a stimulat dezvoltarea schimburilor comerciale, iar eticheta a început să 

individualizeze produse similare, realizate de producători diferiți.  

 În perioada capitalismului timpuriu, eticheta a devenit purtătoarea unor informații legate de 

desfășurarea operațiunilor comerciale: denumirea produsului, numele producătorului, locul de origine, 

iar când mărfurile au început să fie ambalate se indica și cantitatea de produs cuprinsă în ambalaj.  

 În prezent eticheta reprezintă un element de identificare, informare, atenţionare, clasificare şi 

promovare comercială a unui produs sau a unei mărci. Ea poate fi tipărită direct pe ambalaj, lipită 

(autoadeziv) sau ataşată produsului și trebuie să cuprindă, în funcţie de destinaţie: numele 

producătorului, data şi locul fabricaţiei, compoziţia şi caracteristicile produsului, indicii privind 
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cantitatea, calitatea, modul de păstrare şi de folosire a produsului, termenul de valabilitate, preţul de 

comercializare, oferte promoţionale etc. 

 Denumirea produsului - trebuie să corespundă naturii, genului, speciei, sortului sau 

proprietăţilor alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricaţie. Produsele care au fost tratate cu 

radiaţii ionizante trebuie să poarte inscripţia „Tratat cu radiaţii ionizante‖. Produsele la care, pentru 

conservare, se foloseşte un gaz avizat sanitar se marchează cu indicaţia „Ambalat în atmosferă 

protectoare‖. 

 Numele şi adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul 

produselor de import se va înscrie numele şi adresa importatorului sau distribuitorului înregistrat în 

România. 

  Cantitatea netă sau conţinutul net (masa nominală, volumul nominal sau cantitatea nominală). 

În cazul unui produs preambalat, reprezintă volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea de produs pe 

care trebuie să o conţină preambalatul. 

 Data durabilităţii minimale - reprezintă data stabilită de producător până la care un produs 

alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice, în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele 

pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată. 

Data va conţine ziua, luna, anul într-o formă cronologică nemodificată. 

 Locul de origine sau provenienţă a produsului - este obligatoriu de menţionat, omiterea 

acestuia ar fi de natură a crea confuzii în gândirea consumatorilor. 

 Indicarea lotului de fabricaţie (seria lotului, data fabricaţiei, data îmbutelierii sau a culegerii 

recoltei). Indicarea lotului nu este obligatorie pentru: produse alimentare vândute sau livrate de la 

producător la unităţi de depozitare temporară, condiţionare şi ambalare, dirijate către organizaţii de 

producători sau achiziţionate în vederea introducerii imediate într-un sistem de pregătire 

operaţională/transformare, atunci când la locurile de vânzare alimentele sunt ambalate la cererea 

consumatorului sau preambalate în vederea vânzării imediate. 

    În cazul alimentelor preambalate, indicarea lotului se face pe ambalaj sau pe eticheta ataşată; în 

cazul alimentelor nepreambalate, această indicaţie apare pe ambalajul de transport sau pe container, ori 

în lipsa acestora, pe documentele comerciale însoţitoare. 

 Ingredientele - sunt reprezentate de orice substanţe, inclusiv aditivii, utilizate la producerea sau 

la prepararea unui produs şi care vor fi conţinute de produsul finit, fie şi într-o formă modificată. 

Aceste ingrediente vor trebui să figureze pe etichetă sau ambalaj în ordine descrescătoare importanţei 

lor cantitative în momentul introducerii în fabricaţie (lista ingredientelor). 
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 Valoarea nutritivă şi energetică. În condiţiile modernizării magazinelor de desfacere a 

produselor alimentare, inclusiv a supermagazinelor, pe ambalajele produselor alimentare sau pe 

etichete se aplică şi codul de bare, care este cel mai simplu şi cel mai ieftin sistem de identificare 

automată a unui produs. El se bazează pe reprezentarea printr-o asociere de bare (închise la culoare) şi 

spaţii libere. Sistemul standardizat este codul EAN (European Article Numbering Association). 

 Eticheta nutriţională. Pe etichetă se menţionează tipul de produs şi cantitatea de produs, 

precum şi indicatorii valorii nutritive per porţie. Astfel, în dreapta etichetei sunt trecute cantitativ 

substanţele energetice (protide, lipide, hidraţi de carbon) şi numărul de kJ (kcal), iar în partea stângă a 

etichetei sunt enumerate şi poziţionate, cu cercuri, substanţele nutritive: vitaminele A, B1, B2, C şi 

sărurile minerale, calciu şi fier, precum şi protidele. 

 Informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziționarea 

produselor, în privința: 

 caracteristicilor alimentului și în special a naturii, identității, proprietăților, compoziției, 

cantității, durabilității, originii sau provenienței sale, precum și a metodelor de fabricație sau de 

producție; 

 atribuirii de efecte sau proprietăți alimentelor pe care acestea nu le posedă; 

 sugerării că alimentul are caracteristici speciale atunci când în realitate toate produsele similare 

au astfel de caracteristici. 

 Scopul etichetării este de a da consumatorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și 

ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor lor 

din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, precum și de a cunoaște eventualele 

riscuri la care ar putea fi supuși. 
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ALIMENTAŢIA,  FACTOR IMPORTANT AL CREŞTERII, DEZVOLTĂRII ŞI 

MENŢINERII STĂRII DE SĂNĂTATE 

 

Prof.  Barbu Octavia 

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

 

Societatea modernă oferă o serie de facilităţi care ne fac viaţa mai bună, dar, în acelaşi timp, 

stilul modern de viaţă se asociază cu unele deprinderi cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate: 

excesul alimentar şi consumul unor alimente  nesănătoase, viaţa sedentară, fumatul, consumul de 

băuturi alcoolice. 

Noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii‖ reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al 

sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Educaţia pentru 

sănătate are ca scop creşterea nivelului de cunoştinţe medicale ale populaţiei în domeniul sanogenezei, 

protecţiei mediului şi prevenirii bolilor, formarea şi dezvoltarea unor deprinderi corecte care să 

 promoveze sănătatea, precum şi crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi de 

problemele sănătăţii publice, în sensul atragerii elevilor la participarea activă în vederea realizării şi 

consolidării sănătăţii. 

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una dintre  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. În multe ţări educaţia pentru 

sănătate este obligatorie în şcoli, începând din clasa întâi până într-a douăsprezecea, folosindu-se 

pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe şi materiale didactice adecvate vârstei. Educaţia pentru 

sănătate implică, obligatoriu, cunoaşterea şi aplicarea continuă a tehnicilor de comunicare, ca element 

fundamental. 

Educaţia pentru sănătate are trei laturi: cognitivă, care constă în comunicarea şi însuşirea de noi 

cunoştinţe necesare apărării şi menţinerii sănătaţii; motivaţională, adică asigură convingerea populaţiei 

privind necesitatea prevenirii şi combaterii bolilor şi a dezvoltării armonioase a organismului, prin 

respectarea regulilor de sanogeneză; comportamental-voliţională, care constă în însuşirea deprinderilor 

şi obişnuinţelor sanogenice, cu aplicarea lor în practica cotidiană. 

Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea emoţională, 

intelectuală, fizică, socială şi spirituală. Sănătatea înseamnă mult mai mult decât absenţa bolii. Ea este 

un proces ce contribuie la bunăstare şi echilibru. 
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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. Oferta de alimente nesănătoase este deosebit de 

abundentă în comparaţie cu cea referitoare la produse ce nu influenţează în mod negativ starea de 

sănătate. Problema cea mai mare este atunci când alimentele nocive invadează spaţiile frecventate de 

copii şi tineri, cum ar fi unităţile de învăţământ preuniversitar. Tentaţia de a cumpăra un aliment 

nesănătos, dar ambalat atractiv este foarte mare la micii consumatori. 

În Anexa 1 a Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru 

aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza 

unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, se află categoriile de alimente ce au efecte nocive 

asupra sănătăţii: 

 Alimentele cu conţinut ridicat de zaharuri: prăjituri, bomboane, acadele şi alte produse 

alimentare similare; 

 Alimente cu conţinut mare de grăsimi: hamburgeri, pizza, produse de patiserie, cartofi prăjiţi, 

alte alimente preparate prin prăjire, maioneze, brânză topită, brânzeturi tartinabile cu peste 20% 

grăsime, mezeluri grase şi alte produse similare; 

 Alimente cu conţinut ridicat de sare: chipsuri, biscuiţi săraţi, covrigei săraţi, snacksuri, alune 

sărate, seminţe sărate, brânzeturi sărate şi alte produse similare; 

 Băuturi răcoritoare: orice tip de băutură răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate sau a 

apei minerale îmbuteliate; 

 Alimente neambalate: alimente vrac sau sandvişuri neambalate; 

 Alimente neetichetate: alimente care nu respectă prevederile H.G. nr. 106 / 2002. 

Alimentaţia poate avea un impact major asupra sănătăţii, iar această relaţie devine pe zi ce trece 

mai evidentă. Evoluţia hranei în ultimele decenii a făcut ca tot mai multe segmente ale populaţiei să 

aibă acces mai facil la alimente cu densitate energetică ridicată. Dacă adăugăm la această tendinţă 

faptul că gradul de sedentarizare al populaţiei este de asemenea în creştere, realizăm că oamenii sunt 

din ce în ce mai expuşi la probleme de sănătate cauzate de un stil alimentar necorespunzător sau de 

necunoaşterea relaţiei dintre hrană şi organism. 

Numeroşii factori care condiţionează alimentaţia şi nutriţia au condus la elaborarea unei concept 

integrator, denumit ecosociologia alimentaţiei, în care cercetătorii au cumulat factorii ecologici şi 

sociali. Sfera producţiei şi consumului de alimente nu are doar o coordonată tehnologico-fiziologică, ea 

reprezintă un proces complex, care include relaţia individ – mediu. 
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A fi sănătos şi a te bucura de viaţă până la o vârstă înaintată nu ar trebui să râmănă un vis. 

Sănătatea este pionul principal care conferă stare de bine şi capacitate de efort oricărui individ. Dar o 

sănătate „de fier‖ nu poate fi menţinută fără un efort personal, fără perseverenţă şi limite clar stabilite. 

Stilul de viaţă este suma alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi şi care au un impact pe termen 

lung asupra sănătăţii noastre. Ceea ce trebuie să ştim însă când adoptăm un stil de viaţă sau altul este că 

sănătatea noastră depinde de modul în care ne hrănim, de prezenţa sau absenţa activităţilor fizice şi a 

sportului, de modul în care ne odihnim şi, nu în ultimul rând, de modul în care ştim să facem faţă 

stresului cotidian. 

Prin intermediul activităţilor implementate în şcoală am valorificat potenţialul interdisciplinar al 

activităţilor extracurriculare, stimulând interesul elevilor pentru a trăi cât mai sănătos. Întreg ansamblul 

de activităţi conferă participanţilor, pe lângă satisfacţiile ce le oferă orice fapt inedit, prilejuri unice de 

reflecţie ce îndeamnă la introspecţie şi contribuie substanţial la formarea şi dezvoltarea personalităţii şi 

comportamentului acestora. 

Un stil de viaţǎ sǎnătos creeazǎ toate premisele pentru succes. Un stil de viaţă sănătos se 

dobândeşte, se învaţă, dar mai ales dă viaţă. 
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MODALITĂŢI DE MANAGEMENT AL STRESULUI 

 

Prof. psih. Băiașu Alina Gabriela  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Stresul este un răspuns al organismului la confruntarea persoanei cu situaţii şi sarcini pe care le 

percepe ca fiind dificile sau ameninţătoare, reprezintă o reacție fizică, chimică sau emoțională care 

rezultă din tensiunea  mentală sau cea a trupului, ca urmare a solicitărilor. 

Dacă este controlat cum trebuie, stresul poate fi o forță energizantă care ne dă puterea să 

mergem mai departe. O anumită cantitate de stres este normală și utilă. Adesea ne ajută să ne 

concentrăm asupra activității și să ne îndeplinim sarcinile de lucru (eustresul). Dar prea mult stres ne 

scade performanțele; energiile noastre pot fi epuizate din cauza cererilor excesive de suprasolicitare.  

Avem, deci, de ales între a face stresul să lucreze pentru noi sau împotriva noastră. Sunt în folosul 

nostru: 

1. Informarea privind sursele de stres 

Date fiind diferențele individuale, fiecare persoană reacționează diferit față de factorii de mediu. Ca 

urmare, este bine să cunoști factorii care te pot stresa pe tine, care sunt trăsăturile personale care 

facilitează apariția stresului pentru a le putea schimba sau compensa cu anumite atitudini ―antistres‖: 

flexibilitate, optimism, răbdare, realism, simțul umorului, comunicare pozitivă etc. 

 identificarea surselor de stres (ex. schimbarea profesorilor, examene) 

 anticiparea perioadelor de stres şi realizarea unui plan de acţiune (ex. perioada de examene) 

2.  Conştientizarea reacţiilor la stres (emoţionale, comportamentale, cognitive, fiziologice) 
În mod normal, reacțiile noastre la stres depind de sentimentele pe care le avem față de situația 

respectivă; în plus, dacă este vorba de un factor de stres pe termen lung sau scurt, va trebui să găsim o 

soluție pe termen lung, respectiv scurt. 

3.  Dezvoltarea unor abilităţi şi comportamente de management al stresului 

 dezvoltarea asertivităţii 

 dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi 

 învăţarea tehnicii de a spune NU 

 identificarea  şi rezolvarea conflictelor atunci când apar 

 învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor 

 învăţarea unor metode de relaxare 
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Asertivitatea este o atitudine care se exprimă în diferite comportamente. Putem vorbi așadar 

despre o atitudine asertivă, dar în același timp putem vorbi despre comportamente asertive. 

Asertivitatea se referă la un set de comportamente manifestate în interacțiunea cu ceilalți, care au ca 

scop menținerea unui echilibru între nevoile individuale și nevoile celorlalți. 

O abordare asertivă menţine relaţiile interpersonale echilibrate, facilitând rezolvarea 

constructivă şi cu respect a conflictelor, neconcordanțelor care pot să apară în relațiile interpersonale 

(familie, prieteni, cunoștințe, relații profesionale etc). 

Asertivitatea înseamnă să beneficiezi de drepturile tale, să-ţi exprimi sentimentele, să ceri ceea 

ce doreşti şi să-ţi spui punctele de vedere, direct şi onest, fără a interfera cu nevoile și drepturile 

celorlalți. Asertivitatea este necesară pentru ca relațiile interpersonale să nu fie conflictuale, indiferent 

că vorbim despre conflicte pasive, mocnite, sau conflicte active, deschise. 

Asertivitatea este o permanentă negociere între interesele și nevoile personale și interesele și 

nevoile celorlalți. Cu siguranță sunt situații în realitate când nu suntem asertivi și pierdem în 

detrimentul unor comportamente agresive sau pasive. Important este să nu lăsăm astfel de 

comportamente să ne deterioreze relațiile interpersonale și să preia controlul asupra noastră.  

Nu este niciodată târziu să fim asertivi. Nu este niciodată târziu să învățăm să ne negociem 

relațiile interpersonale, să negociem propriile drepturi, ținând cont și de drepturile celorlalți. 

Viaţa noastră este plină de probleme care trebuie rezolvate - de la probleme majore (decizii 

legate de carieră, de educaţie, de alegere a unui partener, de a avea un copil) până la problemele minore 

ale vieţii cotidiene. Oricât de mărunte ar fi, dacă rămân nerezolvate sau dacă sunt rezolvate într-un mod 

nesatisfăcător, ne pot determina stres şi anxietate. Problemele dificile pot duce la sentimentul 

incontrolabilităţii sau la cel al percepţiei ameninţării la adresa bunăstării sau siguranţei personale, 

sentimente care au o contribuţie majoră la apariţia şi menţinerea anxietăţii sau stresului. Rezolvarea 

eficientă a problemelor va reduce, controla sau chiar preveni stresul şi anxietatea în viaţa de zi cu zi. 

4.  Stabilirea şi menţinerea unui suport social adecvat 
 solicitarea ajutorului direct şi receptivitate faţă de acesta 

 dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de prietenie 

5.   Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos 

 alimentaţie 

 sport 

 relaxare  

Importanţa activităţii fizice pentru starea de sănătate este evidentă şi permanent susţinută 

ştiinţific şi practic de un număr impresionant de cercetări şi de studii, care sugerează beneficiile 
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activităţii fizice şi asupra stării de sănătate psihică (Fox, 1999; Roherer şi colab. 2005). Stările 

subiective resimţite şi descrise de multe persoane în urma exerciţiului fizic sunt de genul „Mă simt mai 

uşor‖, „Mi-e mai bine şi sunt mai vesel‖, „Am mai mult chef de viaţă‖. Literatura de specialitate 

descrie impactul activităţii fizice asupra depresiei, anxietăţii, stresului, stimei de sine, calităţii somnului 

etc. Astfel, stările de depresie şi de anxietate se reduc în intensitate în urma exerciţiului fizic, iar prin 

practicarea consecventă a unui sport sau a unei activităţi fizice de intensitate moderată, se obţine 

ameliorarea anxietăţii atât ca stare, cât şi ca trăsătură. Acest impact deosebit de benefic al activităţii 

fizice asupra întregii sănătăţi este mediat de o serie de mecanisme biochimice, fiziologice, sociale. 

Efortul fizic susţinut creşte secreţia de endorfine, cu efect în reducerea emoţiilor negative, precum şi 

secreţia de serotonină, neurotransmiţător ce facilitează manifestarea emoţiilor pozitive. 

    6.   Dezvoltarea stimei de sine 

 stabilirea priorităţilor şi limitelor personale 

 participarea la activităţi care dezvoltă stima de sine 

 stabilirea unor scopuri realiste 

    7.   Managementul timpului 

 Revizuieşte-ţi SCOPURILE. Decide care sunt activităţile prioritare într-o zi sau săptămână. 

 Realizează o LISTĂ cu lucrurile pe care trebuie să le faci şi una cu cele care le-ai dori să le faci 

şi timpul alocat lor. 

 Analizează CONSECINŢELE dacă amâni anumite activităţi care trebuie realizate. 

 Selecţionează activităţile în ORDINEA realizării lor. Este bine ca să se înceapă cu activităţile 

pe care trebuie să le faci şi numai după cu cele pe care ai dori să le faci şi care îţi fac mai mare plăcere. 

Dacă începi cu activitatea plăcută este posibil să nu o mai faci pe cea pe care trebuie să o faci, dar care 

nu îţi este atât de plăcută. 

 Încearcă să faci câte O ACTIVITATE odată până la finalizarea ei. Nu trece la altă activitate 

decât atunci când ai finalizat-o pe cea anterioară. 

 Nu te grăbi să treci repede de la o activitate la alta. Fă PAUZE între activităţi. 

 Analizează-ţi STANDARDELE. Sunt ele prea ridicate şi astfel nu reuşeşti să finalizezi 

activitatea din cauza standardelor nerealiste?  

 În final, amintește-ți că ai realizat o activitate şi oferă-ţi o RECOMPENSĂ! 
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APA  -  ELEMENT  VITAL 

 

Prof.  Bălănoiu Ion   

 Școala Gimnazială  Nr. 1 Mangalia, jud. Constanța 

 

Motto: “Dacă trebuie să facem un singur lucru, pentru o viață mai sănătoasă, este simplu: beți 
un pahar cu apă în plus pe zi și asta va face diferența pentru sănătate, energie și starea voastră 
de spirit!” (Michelle Obama). 

 

Singurul lucru care nu poate fi cumpărat cu toţi banii din lume este VIAŢA.  

Prin urmare, tot ce ajută la menţinerea, prelungirea şi înfrumuseţarea ei, reprezintă o investiţie 

înţeleaptă. Iar lucrul în care merită să investim cel mai mult este menţinerea sănătăţii. Sănătatea este 

bunul cel mai de preţ pe care ni l-a dat natura fără să ne ceară nimic în schimb, şi atunci este de datoria 

fiecăruia dintre noi să o îngrijim.  

A fi sănătos, a trăi mai mult şi mai bine este fundamentul tuturor opţiunilor umane, de la origini 

şi până în prezent. Instinctul de conservare este adânc înrădăcinat în structurile speciei umane şi într-un 

asemenea context nu trebuie să ne surprindă străduinţa omului de a afla, pe calea observaţiei, ce îi este 

util sau, dimpotrivă, nociv pentru hrană, pentru sănătate şi pentru viaţă, în general. Foarte mulţi oameni 

au probleme de sănătate, dar nu se preocupă de ele decât atunci când simptomele devin supărătoare şi, 

probabil, boala este deja cronică. 

Într-o societate bine organizată (la care aspirăm), o societate a viitorului, care în mod sigur va 

exista într-o bună zi, conceptul sănătății și al bolii este definit altfel decât în prezent. Boala nu este 

tratată, ci este prevenită. Însă până atunci avem un drum lung și plin de suferințe de parcurs. 

Printr-o educație continuă putem să determinăm promovarea conceptului medicinei preventive 

în țara noastră. Se știe la ora actuală că, din punct de vedere economic, costurile prevenirii sunt mult 

mai reduse decât cele ale medicinei curative. Medicina preventivă desfășurată corect de către medici, 

poate contribui la creșterea stării de sănătate a populației și la scăderea costurilor din sistemul de 

sănătate.Dar noi, noi ce facem în acest sens ? 

Apa este un element vital pentru sănătatea organismului şi reprezintă o parte considerabilă din 

greutatea acestuia. Din masa corporală a omului, mai mult de jumătate îi revine apei. O persoană poate 

trăi mai multe zile fără hrană, însă fără apă nu rezistă mai mult de două zile. Aşadar, apa reprezintă un 

nutrient vital, care se regăseşte în toate celulele organismului. Ea are un rol esenţial în digestia 
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alimentelor, în activitatea creierului şi hidratarea corpului. În lipsa unei cantităţi corespunzătoare de 

apă, organismul nu poate funcţiona în parametri normali. 

Apa are numeroase proprietăţi, ea menţine volumul sângelui, ajută la realizarea diferitor reacţii 

chimice în celule şi este eficientă pentru eliminarea toxinelor din organism. Rolul principal al apei este 

acela de transport, dar mai contribuie şi la dizolvarea unor substanţe.  

De asemenea, apa menţine temperatura normală a corpului, asigură un nivel eficient de 

hidratare şi influenţează pozitiv activitatea creierului. Pentru îmbunătăţirea modului de funcţionare a 

organismului, este necesar consumul apei în anumite momente ale zilei. De exemplu, un pahar cu apă 

consumat imediat după trezire ajută la activarea organelor interne, iar un pahar de apă consumat înainte 

de masă ajută la o digestie mai bună. 

 Corpul unui adult conţine aproximativ 70% apă şi, odată cu înaintarea în vârstă, acest procent 

se micşorează. Dacă se ajunge la nivelul de 50%, omul nu poate supravieţui. Lipsa apei duce la 

deshidratarea ţesuturilor şi la apariţia unor dureri localizate în diferite organe ale corpului. Consumul 

echilibrat de apă face parte dintr-un un stil de viaţă sănătos și asigură buna funcţionare a organismului. 

 Apa și sănătatea noastră. Primul și cel mai eficace medicament este apa curată, căci are un rol 

enorm în menținerea sănătății. Așa cum știm, corpul uman este compus în principal din apă. Apa este 

vitală pentru existența vieții, doar oxigenul este mai important pentru supraviețuirea omului. Iar din 

bătrâni se spune că de ce bem mai multă apă proaspătă, de ce ne vom simți mai bine. Cu toate acestea, 

mulți oameni uită sau nu obișnuiesc să bea apă, ignoră acest aspect aparent lipsit de importanță.  

Din acest motiv voi încerca să răspund, în cele ce urmează, la întrebarea ―Ce poate face apa 

pentru sănătatea noastră ?” 

 Apa nu are înlocuitori. Orice lichide am consuma, acestea nu pot substitui apa. Sucurile, 

ceaiurile, cafeaua  sau băuturile alcoolice nu pot compensa lipsa apei, a efectelor sale pozitive. Mai 

mult decât atât, multe din aceste băuturi pot fi chiar dăunătoare. De exemplu, băuturile care conțin 

cofeină stimulează producerea de adrenalină, deshidratează și spoliază corpul de vitamine și minerale. 

Majoritatea conțin mult zahăr, deci stimulează pancreasul și ridică nivelul insulinei. Băuturile 

carbogazoase sunt cele mai contraindicate, multe fiind bogate în cofeină, zahăr, sodiu și acizi. Iar cele 

tip cola sunt agresive pentru sistemul digestiv. Cine vrea să se convingă poate experimenta singur. 

Pentru curățirea toaletei de rugină, există produse speciale. Dar se poate proceda și altfel: turnaţi o cutie 

de suc cola în toaletă, lăsați să acționeze și aceasta va străluci de curățenie. Ce se întâmplă cu astfel de 

sucuri, când ajung în stomacul nostru, nu e greu de imaginat. Totuși, fără a exagera, nu poate impune 

nimeni renunțarea la sucuri sau alte băuturi care vă plac. Însă, nici într-un caz, nu renunțați la apă ! 
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 Apa ajută la slăbit. Apa poate fi cel mai important remediu pentru menținerea siluetei sau 

pentru slăbit. Nu conține calorii, grăsimi sau colesterol și este săracă în sodiu. Alungă foamea și ajută la 

metabolismul grăsimilor. Cercetări recente au demonstrat că persoanele care nu prea beau apă se aleg 

cu o creștere a depozitelor adipoase, pe când la cele care beau mai multă apă, acest tip de țesuturi se 

reduce. Cu apă insuficientă, rinichii nu pot funcționa normal, astfel că o parte din reziduuri sunt 

împinse către ficat. Dar cum pot influența toate acestea slăbitul ? 

 Metabolismul grăsimilor este una dintre funcțiile primare ale ficatului, care nu poate funcționa 

normal dacă preia și reziduurile de la rinichi. Astfel, grăsimile ce ar trebui metabolizate sunt stocate și, 

de aici, câştigul în greutate. De obicei, când ținem dietă, reducem caloriile la un nivel cât mai mic. Dar 

procedând astfel, reducem și apa necesară funcționării normale a corpului, căci circa 30% din apă o 

luăm din alimente. Avem, deci, un motiv în plus să bem mai multă apă atunci când suntem la regim. 

 Reținerea de apă. Cea mai bună cale pentru a elimina sarea este să-i dăm corpului ceea ce are 

nevoie. Adică apă. Unii oameni nu beau lichide, pentru că au probleme cu reținerea lor. În realitate, se 

întâmpla exact invers. Apa se reține tocmai atunci când nu bem suficient. Cum anume ? 

 Corpul nostru este programat să reacționeze în scopul supraviețuirii. Dacă îl privăm de apă, se 

va simți amenințat. Iar reacția sa va fi promptă: alarmă! nu am apă, trebuie să o rețin! Să depozitez 

pentru zile negre! Astfel, apa se stochează în spațiul extra-celular, iar mâinile, picioarele și fața se 

umflă. 

Dacă apelați la diuretice în mod curent, pentru a elimina surplusul de apă, mai bine opriți-vă! Ca 

răspuns la aceasta, corpul va acumula apa, dar totodată o va elimina, împreună cu vitamine și minerale. 

Este un stres pentru organismul dv. Nu apelați la astfel de medicamente, pentru a fi mai supli! Ascultați 

de indicațiile medicului, care le prescrie numai în anumite afecțiuni. 

Altă cauză a reținerii apei este ingestia prea mare de sodiu (sare). Pe măsură ce ingerăm mai 

mult sodiu, corpul va reține mai multă apă, pentru a-l dilua. Prin simpla scădere a consumului de sare și 

bând apă, veți obține o considerabilă diminuare a edemelor. Și nu uitați că apa transportă excesul de 

sare către rinichi! 

 Cum ajută apa...  

 ...digestia 

Digestia alimentelor solide are loc în prezența unei mari cantități de apă. Dacă corpul nu primește 

suficientă, ia ce-i trebuie din sursele interne - din colon, în primul rând. Astfel apare constipația; 

 ...astmul 

Histamina este un factor major în reglarea căilor de folosire și distribuire a apei. Ajută și la 

mecanismele de apărare ale corpului. La astmatici, nivelul histaminei scade, prin deshidratare, 
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mobilizând mecanismele de apărare ale corpului să închidă căile aeriene. Se poate concluziona că 

astmul poate fi ajutat și prin consumul de apă;  

 ...rinichii  

Rinichii transportă reziduuri ca acid uric, uree, acid lactic etc. Toate aceste substanțe se dizolvă în apă. 

Dacă aceasta este insuficientă, eliminarea nu se face complet și eficient, de aici, îmbolnăvirea 

aparatului renal; 

 ...articulațiile  

Țesutul cartilaginos dintre vertebrele coloanei vertebrale conține multă apă. Cartilagiile au nevoie de 

apă pentru asigurarea lubrificării, în timpul mișcării. Dacă sunt bine hidratate, cele două suprafețe 

opuse ale articulației alunecă ușor și astfel șocurile sunt diminuate, prin reducerea frecării. 

Deshidratarea contribuie la deterioarea lor. În cazul durerilor de spate, acestea se calmează și cu apă; 

 ... creierul  

85% din țesutul creierului este apă. Suferinzii de dureri frecvente de cap, de migrene, nu prea beau apă. 

S-a mai constatat că depresiile, oboseala, lipsa de concentrare, sunt legate de această deficiență. 

Migrena de stres este un semn de lipsă de apă. Stresul provoacă deshidratare, dar și deshidratarea 

provoaca stres. 

APA CONTRIBUIE  la îmbunătățirea: 
 Metabolismului. Apa e solventul corpului, ea normalizează toate funcțiile, inclusiv activitatea 

circulatorie și eliminatorie. Fiecare reacție enzimatică sau chimică a corpului are loc în prezența apei. 

Apa transportă hormonii, nutrienții, oxigenul și anticorpii în circuitul sanguin și în sistemul limfatic, 

ceea ce face din consumul de apă o necesitate. 

 Tonusului muscular şi al pielii. Apa nu are rol în contracția mușchilor, dar previne lăsarea 

pielii, fenomen care se accentuează atunci când se pierde din greutate. Apa menține tonusul pielii, o 

face tânără, luminoasă. Muşchii conțin multă apă. Logic, menținerea lor înseamnă și ingestie de apă. Să 

adăugăm și rolul de drenare a țesuturilor și cel de transport al nutrienților în celulele musculare. 

Contracția mușchilor este influențată de o bună digestie. 

 Menţinerea temperaturii corpului. Apa ne ajută să menținem o anumită temperatură a 

corpului, în timpul transpirației. Transpirația risipește excesul de căldură și răcorește corpul. Fără apă, 

această balanță delicată se dezechilibrează. 

RECEPŢIONAŢI SEMNALELE TRIMISE DE PROPRIUL CORP! 

Senzația de sete apare, de obicei, destul de rar, mai mult când este cald, ca semn că suntem 

deshidratați. Nu trebuie să așteptăm setea pentru ca să bem apă. Pe motiv că nu le este sete, mulți 

oameni beau apă numai dacă e caniculă sau mănâncă ceva sărat. Că trebuie să bem minimum 2 litri de 
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apă, zilnic, știm prea bine. Uneori e nevoie de mai mult, depinde de activitatea fizică depusă, de 

condițiile de mediu, de stres.  

Ce mai poate face apa:  

 atenuează și previne o serie de afecțiuni:  dureri surde de spate, sindromul oboselii cronice, 

dureri de cap, migrene, astm, alergii, colite, artrită reumatoidă, depresie, hipertensiune, colesterol 

ridicat, mahmureală, dureri de gât, dureri musculare, dureri ale articulațiilor, constipație, ulcer, lipsa de 

energie, dureri de stomac, stări de confuzie și dezorientare; 

 menține:  tonusul muscular, silueta, tenul clar și sănătos;  

 normalizează: temperatura corpului, elimină toxinele, asigură hrănirea și lubrifierea 

articulațiilor, scade riscul de apariție a pietrelor la rinichi, protejează țesuturile, organele și măduva 

spinării de șocuri și deteriorări;  

 contribuie la: digestia și absorbția hranei, la transportul oxigenului și al nutrienților către celule.  

   Mai este de adăugat un lucru, extrem de important: toate aceste efecte benefice ale apei scad sau se 

anulează (sau chiar  se transformă în efecte dezastruoase) dacă bem apă murdară, cu mult clor, cu 

metale grele, bacterii etc.  
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COMPORTAMENTUL  DE  CONSUM,  LA  ÎNDEMÂNA  SCHIMBĂRII 
STILULUI  DE  VIAȚĂ 

 

Prof.  Bălănoiu  Ion  

Școala Gimnazială  Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

Oamenii trebuie să bea apă, zilnic, pentru o bună funcționare a organismului, atrag atenția 

medicii și nutriționiștii. Cât de mare este cantitatea, o reglăm în funcție de ce alimente consumăm și de 

cât de activi suntem în viața de zi cu zi. 
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Organismul uman elimină, în mod natural, în jur de 2,5 litri de apă pe zi. O cantitate egală 

trebuie asimilată în tot atâta timp, pentru a echilibra fiziologic organismul și pentru a evita 

deshidratarea. Cum se face asta? Prin consumul de apă, ca atare, și printr-o alimentație corectă. 

 Apa de la robinet, potabilă 

De la râu şi până la robinetul de la bucătărie, trecând prin uzinele de tratare, apa este permanent 

supravegheată. Spre exemplu, apa furnizată prin sistemul public de distribuție este întotdeauna 

proaspătă și, nefiind ambalată în sticle de plastic, ne ajută și să protejăm mediul înconjurător. De la 

robinet, însă, folosiţi pentru băut şi pentru gătit apa rece. Cea caldă îşi poate deteriora calitatea, 

deoarece căldura favorizează dezvoltarea bacteriilor. La apa consumată, se adaugă și cea asimilată din 

alimente. Teoretic, acestea ar trebui să conțină în jur de un litru de apă, ceea ce înseamnă că trebuie să 

bem 1,5 litri de apă pe zi pentru a ajunge la cantitatea optimă. Depinde, însă, de ce alegem să mâncăm. 

Spre exemplu, alimentele cele mai bogate în apă (în medie 80% din conținut) sunt legumele proaspete, 

fructele, albușul de ou, laptele și brânza proaspătă. Alimentele cu conţinut foarte scăzut în apă sunt 

cerealele (paste, orez) și făina (pâine). 

 Practici sport? Atunci bei mai multă apă! 
Contează și stilul de viață adoptat. Unii sunt sedentari sau ușor activi, alții, chiar dacă nu sunt 

sportivi de performanță, uită să mai iasă din sala de sport. 

 Apa potabilă conține ioni dizolvați, în concentrații echilibrate, necesari organismului 

uman. 

Ei, bine, cantitatea consumată crește în funcție de intensitatea exercițiului fizic, de durata 

acestuia, de temperatura și de umiditatea din mediul ambiant. În plus, specialiștii spun că este important 

și corect să ne hidratăm înainte, în timpul și după efortul fizic. 

Lipsa apei din organism poate cauza scăderea tensiunii arteriale, dezechilibre electrolitice, 

aritmii cardiace şi alte afecțiuni. De aceea, pentru exercițiile fizice, apa de la robinet este băutura cea 

mai recomandată. 

„Apa potabilă conține ioni dizolvați, în concentrații echilibrate, dintre aceștia principalii fiind 

cei de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, carbonat, bicarbonat, sulfați etc. Prezența lor în apa potabilă 

este benefică pentru sănătate. Astfel, prin consumul apei de la robinet se asigură sursa primară de 

minerale necesare‖, explică Daniela Anghel, inginer chimist, director adjunct al Direcţiei de Producţie 

de la Apa Nova București. 

 Fructele și legumele cu cel mai mare conținut de apă 

 castraveți - 96% 

 țelină și ridiche - 95% 
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 pepene verde, spanac și ardei – 92% 

 grepfrut și căpșune - 90% 

Adoptarea unui stil de viață și a unei alimentații sănătoase reprezintă una dintre tendințele care 

se remarcă la nivel de consum. Astfel, pentru aproximativ patru din zece români din mediul urban este 

foarte important să gătească mai des acasă sau să consume mai multe fructe și legume, potrivit unui 

studiu realizat de compania de cercetare Strategis RBC. Ce alte tendințe se remarcă la nivelul 

comportamentului de consum?  

Consumatorii se îndreaptă către un stil de viață mai sănătos, bazat pe consumul de legume și 

fructe, 72% dintre românii din mediul urban declarând că obișnuiesc să mănânce mai multe fructe și 

legume în ultima perioadă. Interesul pentru această categorie de alimente se remarcă mai puternic în 

rândul femeilor (76% versus 69% în rândul bărbaților), dar și în segmentul de consumatori cu vârste 

între 40-69 de ani (circa 75%). 

„Regimul alimentar echilibrat devine un deziderat pentru un număr tot mai mare de 

consumatori. Pentru că încep să fie predispuși la diverse boli și afecțiuni, grupele mature de vârstă 

încep să aibă mai multă grijă ce alimente consumă și cum le pregătesc. Astfel, aceștia consumă mai 

mult legume crude pe care le pregătesc în casă, mai mult sub formă de salate, dar și sub formă de 

sucuri. Iar în cazul femeilor vorbim despre o atenție sporită față de alimentație din două motive: 

sănătatea și creșterea în greutate‖, a explicat Simona Ciurtin, Qualitative Research Director la Strategis 

RBC. 

 4 din 10 consumatori vor să reducă porția de carne 

De asemenea, se remarcă faptul că tot mai mulți dintre consumatori adoptă o dietă mai săracă în 

proteine animale, încercând să înlocuiască consumul de carne cu produse bogate în proteine vegetale. 

Astfel, aproximativ patru din zece români consideră că este important și foarte important să mănânce 

mai puțină carne. 

„Chiar dacă e mai gustoasă, mâncarea bogată în proteină animală poate cauza efecte nedorite în 

timp și, de aceea, cel puțin la nivel declarativ, mulți români se orientează spre ingrediente cu un aport 

proteic mai mare, cum ar fi fasolea, mazărea, ciupercile sau cerealele integrale. Producătorii de pâine 

au exploatat această tendință și tot mai mulți au lansat pe piață pâine cu cereale integrale‖, a mai 

precizat reprezentanta Strategis RBC. 

În ceea ce privește pâinea, datele din studiul calitativ mai arată faptul că românii s-au orientat 

către pâinea preparată în casă și către produsele de panificație autentice. „Mulți dintre români și-au 

cumpărat mașini speciale pentru pâine, folosesc ingrediente integrale și își adaptează rețetele propriilor 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

66 

 

nevoi. Producătorii au îmbrățișat această tendință și au început să refacă și ei rețetele – specialitățile de 

pâine fiind disponible și în lanțurile mari de retail‖, a completat Simona Ciurtin. 

 Produsele bio, o nișă de dezvoltare 

Tot din dorința de a mânca mai sănătos, un număr tot mai mare de consumatori își declară 

interesul față de produsele bio. Românii au tendința de a considera bio tot ceea ce este de proveniență 

rurală, cultivat de țărani, în mod autentic. Astfel, consumatorii acordă mai multă atenție magazinelor de 

specialitate / tradiționale, circa unu din doi români considerând că este important și foarte important să 

cumpere produse din astfel de unități. 

Potrivit datelor din studiu, interesul românilor față de produsele din această categorie este în 

creștere, însă consumatorii se informează mai mult și încep să pună la îndoială proveniența 

calificativului bio. „Pe piața de retail au apărut tot mai multe concepte care încearcă să răspundă acestei 

nevoi. Retailerii internaționali oferă deja raioane specializate, iar comercianții independenți dezvoltă 

concepte noi. Acestea sunt destul de căutate, însă un semnal de alarmă trebuie tras vizavi de calitatea 

produselor.‖ 

 Românii gătesc mai mult acasă 

Un alt aspect interesant evidențiat de studiile Strategis RBC pe subiectul tendințelor de consum 

este faptul că, din dorința de a adopta un stil de viață mai sănătos, românii se orientează către 

mâncărurile gătite în casă. Circa opt din zece respondenți au declarat că obișnuiesc să gătească mai des 

acasă, un procent însemnat fiind remarcat atât în rândul femeilor (82%), cât și în rândul bărbaților 

(72%). 

Interesul în creștere pentru produsele pregătite acasă este explicabil din două perspective: este 

mai economic și, în același timp, este un comportament care face parte dintr-un stil de viață mai 

sănătos și mai responsabil. 

De asemenea, existența show-urilor culinare de la TV încurajează oamenii să încerce rețete noi, 

adoptând din ce în ce mai des rețete complexe din bucătăria internațională. „Pentru a susține această 

preocupare pentru rețete moderne, din bucătăria internațională, retailerii și-au adaptat sortimentația. 

Spre exemplu, Lidl desfășoară săptămânile tematice, iar retaileri precum Carrefour organizează târguri 

cu produse internaționale‖, a exemplificat reprezentanta Strategis. 

Studiul privind tendințele de consum a fost realizat de compania de cercetare și consultanță 

Strategis RBC în două etape. Cercetarea cantitativă s-a desfășurat în luna martie a acestui an, pe un 

eșantion de 800 de respondenți din mediul urban, iar cercetarea calitativă a fost realizată în perioada 

mai-octombrie 2015, în focus-grupuri. 
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DESPRE DIETELE VEGETARIENE 

 

Prof. Bejan Silvia Gabriela  

Liceul Tehnologic Dărmăneşti, jud. Bacău 

 

           Susţinătorii dietelor vegetariene, în dorinţa lor de a demonstra superioritatea acestui tip de 

alimentaţie, susţin ipoteze de tipul: 

1. Omul a fost creat vegetarian şi a evoluat ca vegetarian 

2. Consumul de produse de origine animală contribuie la foamete şi la epuizarea resurselor naturale ale 

pământului 

3. Proteinele de origine vegetală sunt net superioare celor de origine animală 

4. Consumul de produse animaliere este inuman şi conduce la comportament violent, agresiv al 

oamenilor 

5. Carnea conţine substanţe toxice, dăunătoare organismului uman 

6. Grăsimile şi uleiurile de origine animală sunt dăunătoare sănătăţii 

7. Produsele vegetale asigură necesarul de vitamine şi minerale. 

Vom discuta în continuare despre fiecare dintre aceste ipoteze. 

1. Dacă luăm în discuţie teoria evoluţionistă, Hommo habilis consuma alimente vegetale şi 

carne provenită din cadavrele rămase de la animalele de pradă, precum şi carne provenită din 

vânătoarea cu ajutorul pietrelor. Homo erectus era un bun vânător şi folosea unelte mai sofisticate, dar 

nu a renunţat la alimentaţia vegetală. Acesta a descoperit focul şi l-a folosit la prepararea hranei. 

Dacă luăm în discuţie teoria creaţionistă, însuşi Hristos a hrănit 5000 de oameni cu 5 pâini şi 2 

peşti, deşi putea să-i hrănească cu fructe şi legume. 
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2. Nu creşterea animalelor pentru lapte, carne şi subproduse comestibile şi necomestibile 

conduce la lipsa de produse alimentare de origine vegetală, în special cereale de consum, ci menţinerea 

într-o situaţie de subzistenţă a micilor fermieri, care din cauza suprafeţelor mici cultivate şi a lipsei 

fondurilor pentru lucrarea pământului, dau producţii foarte mici. 

3. Specialiştii nu au ajuns însă la un consens în ceea ce priveşte beneficiile pe care le-ar aduce 

eliminarea totală a produselor de origine animală din dietă. După părerea mea, asemenea beneficii nu 

există, deoarece biochimia spune acest lucru. Ipoteza conform căreia proteinele vegetale sunt 

superioare este una complet eronată. 

Calitatea proteinelor nu se judecă pur şi simplu numai după provenienţă, ci în primul rând după 

eficacitatea lor nutriţională, respectiv după conţinutul în aminoacizi esenţiali şi raportul dintre aceştia. 

Aminoacizii esenţiali sunt acei aminoacizi care nu pot fi sintetizaţi de organismul uman, dar sunt 

indispensabili creşterii şi menţinerii structurilor organismului (histidina, izoleucina, leucina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptofanul, valina, lizina). 

În al doilea rând, calitatea proteinelor se judecă după digestibilitatea şi valoarea lor biologică ce 

depinde de structura lor fizico-chimică, mărimea moleculelor şi de prezenţa altor componente din dietă. 

În al treilea rând, trebuie să avem în vedere cronobiologia proteică, respectiv viteza lor de 

digestie şi absorbţie sub formă de aminoacizi. După viteza de digestie proteinele pot fi ―lente‖, cum 

este cazul cazeinei din lapte şi proteine ―rapide‖, cum ar fi proteinele lactoserului, respectiv albuminele 

şi globulinele. În cazul proteinelor lente, acestea pot precipita în stomac, aminoacizii sunt hidrolizaţi 

mai greu şi sunt absorbiţi într-un timp relativ mai lung decât cei proveniţi din proteinele lactoserului 

care rămân solubile la pH-ul acid al stomacului şi sunt hidrolizate rapid în duoden, aminoacizii 

proveniţi prin hidroliză fiind rapid absorbiţi şi în cantitate mare. 

Un parametru care caracterizează foarte bine calitatea unei proteine este valoarea biologică. 

Acesta ne indică ce parte din azotul absorbit de organism este reţinut de acestea în vederea creşterii 

organismului, menţinerea homeostazei proteice sau pentru producţie. 

Rezultă din acest tabel că proteinele animale sunt superioare celor vegetale, mai ales că în cazul 

proteinelor de origine animală nu interferează substanţe cum sunt alcaloizii, fitoestrogenii, inhibitorii 

tripsinici, celuloza, hemiceluloza, pectinele. 

Cei care nu au cunoştinţe suficiente de nutriţie şi de biochimie nu pot deci să aprecieze calitatea 

unei proteine în funcţie de originea ei şi să dea verdicte de genul ―proteină bună –netoxică‖ din regnul 

vegetal sau ―proteină rea – toxică‖ din regnul animal. 

4. Afirmaţia vegetarienilor că cei care consumă carne au un comportament violent şi agresiv 

este aberantă. Aceştia ar trebui să-şi amintească, tot din biochimie, că tendinţa spre supărare, mânie, 
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furie este un simptom al deficienţei în vitamina B12, care rezultă dintr-o alimentaţie exclusivist 

vegetariană. După unii cercetători fericirea extremă se datorează consumului de carne. 

5. Susţinătorii alimentaţiei vegetariene consideră că produsele din carne conţin mai mulţi azotaţi 

şi azotiţi decât cele de origine vegetală, ceea ce este complet neadevărat, fapt ce reiese din datele 

următoare: 

Nivelul maxim de azotit şi azotat permis în produsele de origine animală 

 

Nivelul admis de azotaţi la unele produse vegetale 

 

Produsele de origine vegetală, în principal cerealele, sucurile, vinurile, seminţele oleaginoase, 

nucile, fructele uscate pot fi contaminate cu mucegaiuri toxicogene care au capacitatea de a produce 

carcinom, în această categorie intrând: aflatoxinele, ochratoxinele, patulina, zearalenona, fumonisine, 

deoxinivalenol. Pentru acestea sunt fixate niveluri maxim admise de către Comisia Europeană. 

Acumulările de pesticide sunt mai mari în produsele de origine vegetală. Acestea variază între 

0,05 mg/kg până la 5 mg/kg la produsele de origine vegetală, în timp ce în musculatură şi grăsime 

avem 0,01-0,05 mg/kg, iar în lapte şi produsele lactate nivelul de pesticide este tot de 0,01-0,05 mg/kg. 

În ceea ce priveşte contaminarea cu metale grele (plumb, cadmiu, mercur), atât produsele de 

origine vegetală, cât şi cele de origine animală pot fi contaminate. 
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6. Mitul că toate grăsimile saturate sunt asociate cu ateroscleroza şi deci cu creşterea incidenţei 

bolilor cardiovasculare nu este întru totul adevărat, deoarece acizii graşi inferiori (C4 – C10) nu conduc 

la creşterea colesterolului seric, având şi acţiune antibacteriană în colon. 

Acidul stearic este rapid transformat în acid oleic, atunci când necesităţile organismului o 

impun. Conform unor studii întreprinse, sunt aterogeni acidul miristic, lauric şi palmitic. Conţinut mai 

mare în aceşti acizi îl au cărnurile roşii, dar nu şi cele albe. Din acest punct de vedere laptele este mai 

aterogen decât cărnurile roşii. Grăsimile saturate contribuie la o mai bună utilizare a Ca în oase (conţin 

vitamina D3), intervin în stimularea sistemului imunitar şi la protecţia unor organe, artere şi vene. 

Presupunând o alimentaţie vegetariană, în care sursele de lipide sunt seminţele oleaginoase şi 

uleiurile obţinute din acestea, precum şi nucile, arahidele, alunele, dieta respectivă nu poate asigura nici 

cea mai mică cantitate de acizi ω3 cu lanţ lung. De asemenea, această dietă nu aduce nicio cantitate de 

colesterol, astfel încât organismul este obligat să-şi mărească producţia endogenă de colesterol necesar 

pentru sinteza unor substanţe absolut necesare organismului. 

7. Mitul cu privire la faptul că dieta vegetariană acoperă necesarul de substanţe minerale în 

integralitate, în principal pe cel de fier şi zinc, nu rezistă realităţii. Fierul se găseşte atât în produsele de 

origine vegetală, cât şi în cele de origine animală, dar deosebirea esenţială este gradul de absorbţie 

diferit. Astfel, fierul heminic se găseşte numai în produsele de origine animală şi este absorbit în 

proporţie de 35% atunci când există depozite scăzute de fier în organism şi 15% atunci când 

organismul are rezerve de fier. Considerând o medie de absorbţie de 25%, rezultă că necesarul de fier 

ar fi asigurat prin consumul a numai 200 g de ficat de porc. Dieta trebuie să conţină fructe şi vegetale 

care conţin vitamina C ce ajută organismul să absoarbă fierul neheminic; de exemplu, dacă citricele se 

consumă împreună cu cereale fortificate cu fier, atunci se absoarbe mai mult fier. 

Concluzii. Cea mai bună dietă este cea la baza căreia stau următoarele principii: moderaţie, 

varietate, proporţionalitate, energie ingerată = energie cheltuită. Niciun produs alimentar nu poate fi 

considerat „perfect‖, „ideal‖. Omul este obligat să folosească atât resursele de origine vegetală, cât şi 

animală, astfel încât să-şi realizeze o dietă cât mai echilibrată, respectând proporţiile recomandate de 

majoritatea nutriţioniştilor, între diferitele grupe de alimente. Ne naştem sănătoşi! Stă în puterea 

noastră să ne menţinem astfel! 
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ALIMENTAŢIA ECHILIBRATĂ – ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Boitor Doina 

Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureş 

 

Sănătatea  este starea de bine a fiecărui individ, condiția esențială pentru existența fiecăruia 

dintre noi. Cea mai importantă influență asupra sănătății o constituie stilul de viață. Sănătatea depinde 

în mare măsură de obiceiurile și deprinderile care formează stilul nostru de viață. 

Dacă în trecut oamenii utilizau reperele tradiţionale în alegerea hranei, bazându-se pe 

cunoştinţele moştenite de la predecesori, iar autoritatea în materie de alimentaţie şi stabilirea meniului 

aparţinea mamei,  în prezent, apelăm tot mai mult la argumente ştiinţifice când alegem un aliment sau 

altul şi ţinem cont de dovezile şi recomandările oamenilor de ştiinţă, ale cercetătorilor, comercianţilor 

de produse alimentare, ale departamentelor de marketing etc. Astfel, cultura a cedat ştiinţei o parte 

importantă a influenţei pe care o avea asupra modului nostru de a mânca şi de a gândi deprinderile care 

formează stilul nostru de viață. 

  Alimentația sănătoasă este alimentația care corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ 

nevoilor organismului și nu conține în exces factori alimentari de risc. Alimentaţia sănătoasă se 

bazează pe varietatea alimentară, dar mai ales pe cumpătare. Orice exces alimentar determină apariția 

diferitelor  boli. 

Alimentul este un produs în stare naturală sau prelucrat care servește ca hrană. Însă pentru a fi 

sănătos şi hrănitor, un aliment trebuie să îndeplinească anumite criterii. Ştim că nu există o definiţie a 

alimentului sănătos, dar de fiecare dată când vine vorba despre alimentaţia sănătoasă, medicii 

nutriţionişti nu uită să menţioneze faptul că scopul alimentului este să realizeze un echilibru caloric şi 

nutritiv. Alimentele sănătoase sunt alimentele cel mai apropiate de natură, cu un grad redus de 

procesare. 

Pentru a mânca sănătos trebuie să includem în dietă acele alimente cu o valoare 

nutițională mare, care acoperă nevoile organismului și să evităm excesele de alcool, sare, 

zaharuri sau grăsimile saturate. O dietă sănătoasă include alimente diverse și consum moderat, 

astfel încât să asigure nevoile energetice ale organismului.  

Apa trebuie să fie principala băutură de peste zi. Persoanele care consumă, în general, mai 

multă apă, în detrimentul sucurilor, băuturilor alcoolice şi a celor acidulate, tind să aibă o dietă mai 
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sănătoasă, inclusiv mai bogată în fibre şi mai săracă în zahăr, şi să consume mai puţine alimente foarte 

bogate în calorii. Pe lângă faptul că menţine un nivel al hidratării sănătos, apa ar putea fi de ajutor în 

slăbit, scăzând apetitul şi crescând nivelul metabolismului.  

Modelul alimentației sănătoase a fost sintetizat de către nutriționiști în forma unei piramide, în 

care fiecare grupă de alimente își regăsește locul mai spre vârf sau mai la bază, în funcție de importanța 

în alimentația oamenilor sănătoși și care vor să își mențină starea de sănătate timp îndelungat.  La  baza 

acestei piramide vom descoperi cerealele și vom constata că avem nevoie de cantități importante din 

această grupă de alimente pentru a fi sănătoși și pentru a preveni bolile. Cu toate acestea, conform 

studiilor, consumul curent al alimentelor provenite din cereale este mult mai mic decât ar fi necesar. 

  Cerealele sunt surse importante de proteine; ele asigură aproximativ jumătate din necesarul de 

proteine al populaţiei lumii. În țările dezvoltate mai mult de 90% din cereale sunt utilizate ca hrană 

pentru animale. Deși nici una dintre cereale nu asigură toți aminoacizii esențiali, combinația de cereale 

eventual și cu alte surse vegetale de proteine (cum ar fi mazărea și fasolea), poate constitui o sursă 

completă de proteine. 

O alimentație bogată în cereale integrale este legată de un risc mai mic de boli  

cardiovasculare, cancer, diabet şi  obezitate, iar acest lucru s-ar datora conţinutului mai mare de 

fibre, care ajută la tranzitul intestinal, menţine sentimentul de saţietate mai mult timp şi ajută la 

reglarea nivelului glicemiei şi al insulinei din sânge. De asemenea, ele au capacitatea de a reduce 

colesterolul şi nivelul glicemiei, ceea ce contribuie decisiv la controlul bolilor cardiovasculare și al 

diabetului. Produsele din cereale rafinate au de cele mai multe ori o mare parte din fibrele alimentare  

eliminate, în consecință nu vom beneficia de efectele benefice ale acestora, deci este bine să alegem 

produse de panificație din cereale. Pe lângă creşterea aportului de vitamine, minerale, antioxidanţi 

şi fibre, determinat de consumul de cereale, consumul de fructe şi legume are un rol deosebit de 

important în alimentația omului. Legumele şi fructele sunt principala sursă de vitamine. Cele  cu 

pulpă şi coajă colorată (galben, oranj) conţin cantităţi mari de carotene. Legumele constituie principala 

sursă de vitamina K. Fructele  şi legumele conţin toate bioelementele necesare organismului uman, cel 

mai reprezentativ este potasiul, de asemenea se găsesc cantităţi însemnate de fosfor, fier, iod, fluor, 

zinc. 

Valoarea energetică a fructelor şi legumelor se datoreşte conţinutului de glucide. Acestea sunt 

reprezentate de glucoză şi zaharoză. 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 
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intoxicaţii ale sângelui. În comparaţie, digestia cărnii se realizează în 10-15 ore, lăsând multe toxine, 

constipaţii şi afecţiuni ale colonului. 

Bogate în proteine şi lipide sunt fructele cu coajă mare şi oleaginoase (nuci, alune, arahide). O 

caracteristică importantă a fructelor şi legumelor o constituie prezenţa acizilor graşi şi a unei game largi 

de arome naturale. Având un conţinut mare de apă şi glucide cu molecula mică, ele se digeră uşor. 

Consistenţa fibroasă de tipul celulozei a proteinelor contribuie la stimularea peristaltismului 

intestinelor. Deseori fructele şi legumele bogate în pectine sunt folosite pentru tratarea unor 

enterocolite acute sau cronice. Ele pot fi consumate în orice moment al zilei pentru plăcerea pe care o 

oferă şi pentru efectul răcoritor şi de potolire a setei. 

Un rol important în alimentația omului îl au laptele și produsele lactate care constituie o bună 

sursă de vitamine hidrosolubile și liposolubile. Dintre vitaminele hidrosolubile se remarcă conținutul 

ridicat de vitamina B2. Laptele integral și brânzeturile grase conțin vitamine liposolubile, în special 

vitaminele A şi D. Laptele conține în medie de 3,6% grăsimi care sunt reprezentate în special din 

grăsimi saturate și steroli (colesterol 10mg%), fiind sărace în acizi grași polinesaturați. Datorită 

recomandărilor de a scădea consumul total de grăsimi și în special de grăsimi saturate, o atenție 

deosebită se acordă grăsimilor din lapte și produse lactate, recomandându-se consumarea în special de 

produse parțial sau total ecremate. 

Carnea este o sursă importantă de grăsimi alimentare. Conținutul în grăsimi al cărnii variază în 

limite foarte largi, de la 5% (unii pești chiar sub 1%) până la 35%. Grăsimile conținute în carne sunt 

reprezentate de: trigliceride (în țesutul adipos din grăsimea subcutanată și din jurul organelor), 

fosfolipide (în membranele celulare și în țesutul nervos), glicolipide (în creier), lipoproteine (în multe 

ţesuturi) şi colesterol. În carnea macră sursa majoră de grăsimi este reprezentată de fosfolipide, dar în 

țesutul adipos trigliceridele sunt cele mai abundente. Grăsimile de bovine și ovine sunt sărace în acizi 

grași polinesaturați. Conținutul în acizi și polinesaturați crește la carnea de porc, pasăre și pește. 

Glucidele lipsesc practic în carne, aceasta conținând în medie 1% glicogen. 

Carnea conține toate vitaminele grupului B, aducând mari cantități din acestea, în special 

vitaminele B1 şi B2. Vitamina C este conținută în cantități mici și practic, distrusă în procesul de 

preparare. Vitaminele A și D se găsesc în special în ficat și în carnea peștelui gras. Tratamentul termic 

inactivează o parte din vitamine, mai ales pe cele sensibile la oxidare. 

Nu în ultimul rând, din alimentaţia omului nu trebuie să lipsească alimentele ce conțin zaharuri. 

Energia obţinută din aceste produse este utilizabilă de către organism în scurt timp după ingestie, 

întrucât zahărul este descompus repede în glucoză și fructoză, ușor asimilabile. Această categorie de 

alimente aduce multe calorii, dar puține vitamine și minerale. Consumul lor într-o cantitate foarte mică 
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este poate unul dintre lucrurile cel mai greu de făcut când vine vorba despre a începe o dietă. 

Renunţarea la consumul în exces de dulciuri trebuie să se facă treptat, dar nu definitiv. 

Pe lângă conținutul lor nutrițional, unele alimente dețin și anumite principii active care 

contribuie la buna funcționare a organismului, cum sunt antioxidanții, acizii grași esențiali, bacteriile 

probiotice, fitosteroli și multe altele.  

Un regim alimentar sănătos nu înseamnă că trebuie să renunți la mâncărurile preferate. 

Varietatea culinară și cantitatea moderată sunt regulile ce vor fi urmate. Deci, a mânca sănătos 

înseamnă să consumi: legume, fructe, pâine, cereale, cartofi, orez, paste făinoase, fără niciun fel de 

restricții.  

 

 

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE RELAȚIA  

ALIMENTAŢIE - SĂNĂTATE? 

 

Prof. Bolohan Camelia 

Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava, jud. Suceava 

 

Auzim adesea ,,Sănătatea e mai bună decât toate”. Ne salutăm urându-ne ,,Sănătate!‖. Dar 

pentru a ne bucura de sănătate trebuie să avem un stil de viață sănătos care ar trebui să implice pe lângă 

o alimentație corectă și o igienă impecabilă, mișcare și odihnă. 

Una din întrebările pe care adesea mulţi dintre noi ne-o adresăm este: ‖Suntem ceea ce 

consumăm?‖ Sună șocant, dar tu ești ceea ce mănânci! Răspunsul este evident subiectiv, dar prin sumă 

răspundem da, în cazul în care produsele pe care le consumăm transmit informaţii proporţionale cu 

nevoile noastre şi nu, atunci când informarea nu este una corectă, deci nu vine în întâmpinarea 

dorinţelor/nevoilor noastre. 

Alimentaţia sănătoasă este o provocare în ziua de astăzi. Aflându-se în faţa unei plaje imense de 

produse alimentare, mulţi oameni nu ştiu ce să aleagă ca să le fie benefic pentru sănătate. Din păcate, 

mulţi sunt cei care încă nu cunosc regulile de bază ale unui stil alimentar sănătos. 

O importanță deosebită trebuie acordată modului de informare al consumatorilor. De exemplu, 

la sărbători românii au achiziționat zeci de produse. Cei mai mulţi dintre aceștia au făcut cumpărăturile 

fără să citească etichetele şi să vadă pe ce dau, de fapt, banii. Multe dintre produsele consumate de 

români conţin ingrediente periculoase. Românii trebuie să fie mai atenţi la ce alimente consumă, pentru 

că de acestea depinde în mod direct sănătatea lor. Trebuie știut faptul că ingredientele sunt enumerate 
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în ordinea descrescătoare a cantității lor într-un produs. Trebuie menționate toate componentele, 

inclusiv aditivii alimentari. 

Auzim foarte multe recomandări despre adoptarea unui stil de viață sănătos, dar ce înseamnă 

acesta? În general, o persoană sănătoasă nu fumează, are o greutate adecvată și sănătoasă, mănâncă 

sănătos și face exerciții. Sună simplu, nu-i așa? Dar nu este. 

 Totuși, haideți să descoperim împreună ce putem face…  

 Comportamentul alimentar normal presupune o atitudine sănătoasă faţă de alimente şi actul 

alimentar, caracterizată prin: număr de mese (3 mese principale şi 1-2 gustări/zi); ritmicitate (mâncaţi 

regulat şi nu săriţi peste mese); repaus alimentar nocturn; evitarea "ciugulelilor" între mese; aport 

alimentar adaptat nevoilor; servirea mesei într-o atmosferă relaxată; alocarea de timp şi spațiu 

corespunzătoare pentru servirea mesei, cu evitarea altor activităţi (citit, vizionare TV etc.); gătitul prin 

fierbere, coacere, înăbuşire la cuptor; din produsele de carne să alegem carnea de pui, curcan, peşte şi 

carne slabă de vită; atenţie la consumul de sare şi alimente sărate. 

Considerăm că regulile unei hrăniri sănătoase trebuie să urmărească un comportament 

alimentar chibzuit, simplu şi cât mai natural. Sănătatea este imposibil de cumpărat, oricât de mulți bani 

ai avea și recăpătarea la comandă a sănătății este o mare iluzie. În păstrarea sănătății comportamentul 

alimentar (atitudinea omului față de aliment și față de actul alimentației) este categoric. Alimentația 

potrivită produce sănătate în toate domeniile existenței noastre. Toate sunt în legătură unele cu altele. 

 Alimentaţia sănătoasă nutritivă trebuie să îndeplinească anumite criterii: trebuie să fie 

adecvată (potrivită); să fie echilibrată, trebuie respectată o anumită proporţie între nutrienţi; trebuie să 

fie controlată caloric, pentru a asigura controlul greutăţii corporale; moderată,  să fie variată.  

 Ce trebuie să ştim despre alimentaţie? 

Primul pas către o alimentație sănătoasă este să conștientizezi importanța acesteia pentru 

organism și pentru stilul tău de viață. Drumul către o dietă echilibrată necesită timp și pași mărunți, dar 

siguri. Alimentele consumate în cantitate prea mare duc la dezvoltarea în exces, a grăsimii din corp, 

proces numit obezitate. 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. 

 Sfaturi utile:  

La fel cum într-un autoturism pui benzină de calitate pentru ca acesta să funcționeze în condiții 

optime și pentru a nu se uza, e bine să mănânci cât mai sănătos ca să îți menții organismul în stare bună 

de funcționare și pentru a nu-l uza înainte de timp. Spre deosebire de combustibil însă, mâncarea 

variază ca și compoziție foarte mult (oricine mănâncă foarte multe tipuri de mâncare). Combinarea 
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mâncărurilor este foarte importantă. Dacă mâncarea nu se digeră corespunzător, nutrienții nu vor fi 

asimilați de organism. 

 Fructele nu sunt desert, fructele sunt alimente! Se mănâncă separat de alte mese. Trebuie să 

existe diferență de cel puțin 2 ore înainte și după o masă ce constă din fructe și altă masă. 

 Apa sau lichidele în general trebuie băute doar dacă ți-e sete și cu cel puțin o jumătate de oră 

înainte de masă sau 2 ore după masă, altfel încetinesc sau chiar opresc procesul de digestie.  

 Nu amesteca la o masă foarte multe alimente, deoarece există riscul să se digere în enzime 

diferite, iar baia de enzime care se va crea în stomac s-ar putea să nu fie propice pentru digestia 

amestecului. 

 Este bine să mănânci ultima masă cu cel puțin 3 ore înainte de culcare pentru a avea un somn 

liniștit. 

 Dacă totuși mai mâncați carne ocazional, este recomandat să o mâncați cu o salată generoasă 

bogată în frunze (salată, ceapă verde, pătrunjel etc.). 

 Alegeți întotdeauna alimentele integrale în detrimentul celor înalt procesate. Cu cât este mai 

aproape de starea primară din natură un aliment este mai sănătos, prin aceea că este mai hrănitor din 

punct de vedere nutrițional și caloriile sunt asimilate în timp datorită fibrelor, spre deosebire de cele 

procesate care conțin în general calorii goale. 

 Care sunt alimentele cele mai recomandate?  

Alimentația este unul dintre cele mai importante lucruri. O alimentație sănătoasă înseamnă 

consumarea a diferite alimente aparţinând grupurilor alimentare de bază: proteine, precum carnea,  

ouăle; lactatele; fructe și legume; cerealele, precum pâinea și pastele făinoase; grăsimi și dulciuri.  

Fiecare grup de alimente are anumite calităţi nutriţionale importante pentru organism şi, 

respectiv, anumite lipsuri – elemente insuficiente, ce trebuie aduse din altă grupă de alimente.  

Există şi alte elemente care fac parte din alimentaţie, dar nu sunt cuprinse în aceste categorii 

principale – grăsimi alimentare (ulei, unt, untură): reprezintă lipidele de care avem nevoie. Nu trebuie 

consumate ca atare, se găsesc ascunse sau mai puțin ascunse în alimentele pe care le consumăm zilnic; ouă: comoară 

de vitamine şi proteine de cea mai bună calitate biologică; lipsite de glucide. 

Deși pare simplu, nu este întotdeauna ușor să se stabilească un regim adecvat fiecărui om. Sună 

complicat, nu? Nicio problemă! Dacă înlocuiești zilnic acele snaks-uri cu fructe (cum ar fi portocala, pe 

care toți o iubim, și merele verzi care sunt ajutoare și pentru dinți sănătoși) am face deja un pas spre o 

alimentație sănătoasă. Nu trebuie decât să eliminăm tot ce ni se pare ―ne-natural‖ și să-l înlocuim cu tot 

ce ni se pare ―natural‖.  
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 Ce alimente şi obiceiuri nu sunt sănătoase pentru noi? Indicii ca să-ţi dai seama că ai o 

alimentaţie nesănătoasă! 
Recunoaştem cu toţii că o alimentaţie de tip fast-food asociată cu un consum ridicat de băuturi 

carbogazoase nu este tocmai ideală pentru sănătatea organismului, cu atât mai mult cu cât se recurge 

zilnic la acest regim. Dar o alimentaţie nesănătoasă înseamnă şi consumul exagerat de dulciuri sau 

produse de panificaţie care au la bază făină albă rafinată.  

 Aditivii alimentari (E!!) sunt substanţe chimice adăugate în produsele alimentare pentru a le 

îmbunătăţi aspectul, gustul şi a le prelungi termenul de valabilitate. Acestea, în cantităţi mari, sunt 

foarte dăunătoare pentru sănătatea noastră. De aceea este bine să încercăm să mâncăm cât mai natural. 

Iată câteva indicii oferite care te pot lămuri că mănânci nesănătos: 

 Nu obişnuieşti să mănânci zilnic diverse fructe şi legume; 

 Mănânci exact ce apuci la micul dejun (covrigii, clătitele, pateurile, ouăle prăjite cu şuncă); 

 Consumi zilnic băuturi carbogazoase, fără să te limitezi la un singur pahar; 

 Consumi prea multă sare. Trebuie să ştii că orice produs din comerţ conţine sare, iar dacă mai 

adaugi şi tu, există riscul de a depăşi cantitatea normală; 

 Consumi prea mult zahăr rafinat. Dulciurile din comerţ (bomboane, budinci, creme, frişcă, 

ciocolată) sunt apetisante şi foarte variate, însă majoritatea au un conţinut exagerat de zahăr alb rafinat. 

Acesta este principalul vinovat pentru cazurile de diabet; 

 Nu respecţi orele de masă şi de multe ori sari peste micul dejun, dar faci excese culinare la cină 

pe care o iei la ore foarte târzii. 

 Evită alimentele «cu zero calorii» 

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că zahărul este un aliment nociv, ce trebuie exclus 

din alimentaţie. Însă, contrar opiniei generale, acesta nu trebuie înlocuit cu îndulcitori artificiali, 

deoarece sunt mai nocivi decât zahărul. Cele mai multe persoane aleg de obicei variantele „light‖, 

nefiind conştiente de efectul nociv al îndulcitorilor artificiali. Denumiţi comercial edulcoranţi de 

sinteză, îndulcitorii cresc riscul de obezitate, deoarece conţin aşa-numitele calorii „goale‖.  

 Concluzie: Nu este important doar ceea ce mâncati, ci şi felul în care mâncați. 
Alimentaţia sănătoasă este mai mult decât mâncarea din farfurie, este de asemenea modul în 

care gândiţi despre mâncare. Obiceiurile alimentare sănătoase pot fi învăţate şi este esenţial să 

consideraţi alimentele mult mai mult decât o simplă hrană sau ceva de îngurgitat rapid.  

 Din nefericire, omul acordă atenție alimentației doar atunci când a pierdut din sănătate. Deși 

este o necesitate fundamentală, omul consideră alimentația corectă ca pe o corvoadă. Este preocupat de 

grijile zilnice, de modul cum să câștige cât mai mulți bani și lasă pe ultimul plan sănătatea. Se dă puțină 
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importanță meselor, calității acestora, programului de servire. Acestea sunt câteva motive pentru care 

mâncăm precipitat, mâncăm mult, digerăm prost, dormim puțin și în final ne stricăm sănătatea. 

Mâncaţi împreună cu alte persoane ori de câte ori este posibil. Faceţi-vă timp pentru a mesteca 

alimentele şi bucuraţi-vă de momentele în care luaţi masa. Mestecaţi încet, savurând fiecare înghiţitură. 

Ascultaţi-vă organismul, întrebaţi-vă dacă vă este într-adevăr foame sau beţi un pahar de apă să vedeţi 

dacă vă este mai degrabă sete. Opriţi-vă din mâncat înainte să vă simţiţi stomacul plin. Este nevoie de 

câteva minute pentru ca organismul să fie informat de creier că a mâncat suficient, se recomandă să 

mâncaţi încet. 

Alimentaţia nesănătoasă are consecinţe grave asupra calităţii şi duratei vieţii. Potrivit celor mai 

recente date emise de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, principalele cauze de mortalitate în lume 

sunt provocate de un stil de viaţă nesănătos în ceea ce priveşte alimentaţia şi nutriţia. 
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CE ÎNSEAMNĂ UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS? 

 

Prof. Bosovici Elena Daniela - Școala Gimnazială Țibeni, jud. Suceava 

Prof. Bosovici Cristian Ovidiu - Liceul Tehnologic Special Bivolărie Suceava, jud. Suceava 

 

Motto: ,,Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, 

ci și perspectiva unui om” (James H. West). 

 

Sănătate? Ce înseamnă să fiu  sănătos? Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă? Cum ne informăm 

corect privind o alimentaţie sănătoasă? Sunt o mulţime de întrebări care nu ne dau pace. A fi sănătos nu 

înseamnă să mănânci cât de mult doreşti şi când doreşti. Astfel: 

 S înseamnă sursă de vitamine 

 A presupune o alimentaţie corectă 

 N reprezintă natura 

 A evidenţiază aroma fructelor 

 T sugerează totalitatea legumelor şi fructelor 

 A se identifică cu ansamblul speciilor plantelor medicinale 

 T coincide cu timpul de mestecare a alimentelor 

 E exprimă eliminarea toxinelor din organism 

Ce ar trebui să cuprindă o dietă sănătoasă?   

           Ar trebui să ştim că nu este important ca stomacul să fie plin, ci să ţinem seama de conţinutul în 

vitamine, săruri minerale, proteine, glucide, lipide şi calorii al fiecărui aliment pe care îl consumăm în 

fiecare zi, la fiecare masă. 

           Cunoaştem faptul că hamburgerii nu sunt sănătoşi? Ei conţin o cantitate mare de calorii, iar  

consumul lor repetat şi în lipsa unor activităţi sportive, aduc un surplus de greutate, care uşor se 

depune, dar este greu de eliminat. Sucurile acidulate, în afară de acidul pe care îl conţin, deţin şi o 

cantitate crescută de zahăr extrem de nocivă pentru organism. 

          Unde este acel mic dejun sănătos? 

          Copiii în graba lor de a ajunge la şcoală nu mai au timpul necesar pentru acel mic dejun sănătos.  

          La fel se întâmplă şi cu adulţii. Grija zilei de mâine, munca extenuantă, graba de a ajunge mai 

repede la locul de muncă pentru a-şi păstra postul sunt cauzele datorită cărora adultul nu mai găseşte 

timpul necesar pentru micul dejun sănătos şi servit în tihnă. 
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Dar câţi dintre noi cunoaştem faptul că luarea micului dejun este foarte importantă? Ne 

pregăteşte pentru o zi de muncă, ne dă energia necesară depăşirii tuturor situaţiilor dificile şi reprezintă 

o sănătate sigură. 

            Trăim, din păcate, într-o lume în care puţine lucruri sunt apreciate. Nu mai contează dacă ai 

servit micul dejun, ai avut timpul corespunzător, ai avut sau nu ce să servești. Tot ce contează este 

pentru a-ți păstra postul să munceşti până ce nu mai poţi. Ce putem să-i învăţăm pe copiii noştri, dacă 

noi nu respectăm stilul de viaţă sănătos?  

            Ca adulţi avem responsabilitatea de a-i învăţa pe cei mici ce înseamnă un stil de viaţă sănătos. 

Consider că şcoala, alături de familie, are un rol esenţial în educarea copiilor privind alimentaţia 

sănătoasă. Ar trebui să fie introduse materii legate de alimentație începând cu clasele primare. Un copil 

ar trebui să cunoască nu numai ce are voie să consume, ci şi de ce. 

          Dacă îi spunem unui copil că nu are voie să mestece gumă, el nu ne va asculta, dar dacă îi 

explicăm că, în momentul în care mestecă gumă, stomacul aşteaptă să sosească conţinutul din cavitatea 

bucală, iar acesta nu ajunge, determinând apariția diferitelor boli ale stomacului.   

          Pentru a vea un stil de viaţă sănătos, trebuie să consumăm cât mai puţine produse procesate. Să 

nu uităm că eticheta unui produs şi termenul de fabricare-expirare au o importanţă foarte mare. 

Consumul de legume şi fructe ne întinereşte cu trecerea fiecărui minut. Este important să consumăm cât 

mai multe fructe şi legume, dar atenţie - acestea trebuie să fie autohtone. Nu să călătorească, zile, 

săptămâni cu avionul, vaporul şi să fie stropite cu fel de fel de substanţe toxice. Suntem obişnuiţi să 

consumăm o cantitate mare de sucuri fie acidulate, fie neacidulate din comerţ. Ar trebui să renunţăm la 

acest obicei nociv şi să ne preparăm noi înşine propriile sucuri naturale.  

Vitaminele prezente  în diferite fructe, legume, cereale, lapte, peşte, ficat, unt, gălbenuş de ou 

au o importanţă deosebită în creşterea şi dezvoltarea organismului şi a funcţiilor sale. De aceea, pentru 

a menţine integritatea şi capacitatea de apărare a pielii şi mucoaselor împotriva infecţiilor, precum şi 

funcţia normală a analizatorului vizual trebuie să nu ne lipsească din alimentație ficatul, untul, 

gălbenuşul de ou, laptele, peştele, alimente care conţin o sursă importantă de vitamina A. 

Dar oare câţi dintre noi ştiu că: măceşele, afinele, portocalele, lămâiele, merele, perele, 

strugurii, piersicile, spanacul, salata verde, pătlăgelele roşii conţin o sursă importantă de vitamina C? 

Vitamina D este adusă în organism cu  alimentele - în special carne, ficat, untură de peşte sau 

este sintetizată de organism - în special în piele sub influenţa razelor solare. Vitamina D are rol în 

absorţia calciului şi fosforului în intestin şi depunerea lor în oase.  

Cerealele, ficatul, brânzeturile, leguminoasele uscate conţin vitamine din grupul B cu rol în 

metabolismul glucidelor, lipidelor, în troficitatea sistemului nervos şi a mucoaselor. Varza, conopida, 
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urzica, mazărea, ficatul conţin vitamina K cu rol în menţinerea în limite normale a procesului de 

coagulare a sângelui. 

Apa, deşi nu conţine calorii, este indispensabilă vieţii, iar este foarte curios faptul că nevoile de 

apă ale organismului sunt invers proporţionale cu vârsta. 

  O alimentaţie sănătoasă, 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 25-40% la cină. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să evităm mesele copioase, deoarece acestea solicită un 

mare efort digestiv şi o foarte mare încărcare vasculară, având ca rezultat  o irigare slabă a creierului cu 

apariţia stării de somnolenţă şi moleşeală. 

Repartiţia alimentelor în raţia zilnică trebuie să fie legată de particularităţile activităţii fiecărei 

persoane în parte. Dar în general dimineaţa micul-dejun pentru şcolar ar trebui să fie cât mai consistent 

şi cât mai bogat calitativ pentru ca acesta să poată face faţă efortului fizic şi psihic din timpul 

programului şcolar. Masa de prânz ar trebui să fie consistentă şi corespunzătoare, dar să fie servită 

neapărat caldă. Cina trebuie să fie mai puţin consistentă, dar bogată calitativ. 

Este bine de ştiut următoarele echivalenţe alimentare:100 de grame caşcaval corespunde cu 700 

ml lapte proaspăt și cu 100 de grame de brânză topită. 100 de grame smântână este egal cu 40 de grame 

unt, iar 100 de grame de bomboane este echivalentul a 90 de grame de zahăr, 100 de grame de murături 

corespund cu 125 de grame legume crude, iar 100 de grame de fulgi de cartofi cu 1000 grame de cartofi 

cruzi, 100 de grame de ciocolată este echivalentul a 50 de grame de zahăr şi 30 de grame de grăsime 

vegetală. 

Dacă dorim să fim sănătoşi este foarte importantă şi igiena. De aceea trebuie să avem grijă să 

spălăm bine fructele şi legumele, dar şi mâinele.   

,,Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă‖. Michel de 

Montaigne. 
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STUDIU DESPRE STILUL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Brezeanu Georgiana Norica  

Şcoala Gimnazialӑ Perşinari, jud. Dâmboviţa 

  

În zilele noastre a devenit  „un trend‖ stilul de viaţӑ sӑnӑtos, iar prin acest termen oamenii 

înţeleg doar o alimentaţie corectӑ. Foarte multe studii de specialitate au demostrat faptul cӑ sӑnӑtatea 

are câteva dimensiuni – emoţionalӑ, intelectualӑ, fizicӑ, socialӑ şi spiritualӑ, fiecare dintre acestea 

contribuind la condiţia de bunӑ stare a unei persoane.  

La şcoalӑ încercӑm sӑ le explicӑm elevilor cӑ activitatea fizicӑ moderat-intensӑ este 

recomandatӑ pentru efectele asupra sӑnӑtӑţii pe termen scurt şi lung, fiind importantӑ atât pentru 

sӑnӑtatea fizicӑ, cât şi pentru cea mentalӑ. Totodatӑ sportul ajutӑ la consolidarea muşchilor, 

ligamentelor, tendoanelor şi a densitӑţii osoase. Un alt avantaj al exerciţilor fizice este stabilizarea 

apetitului, ajutând în acelaşi timp la prevenirea creşterii în greutate care este o problemӑ a noilor 

generaţii din cauza alimentaţiei nesӑnӑtoase şi nocive. Foarte mulţi elevii sunt tentaţi sӑ cumpere 

alimente nesӑnӑtoase care sunt considerate de specialişti drept veritabile otrӑvuri.  

De asemenea, s-a descoperit cӑ practicarea regulatӑ a unei forme de exerciţiu conferӑ vitalitate 

şi îmbunӑtӑţeşte calitatea vieţii.  

În sӑptӑmâna „Şcoala Altfel‖ a fost abordatӑ tema „Stilul de viaţӑ sӑnӑtos‖, profesorii 

explicându-le elevilor faptul cӑ exerciţile fizice pe care noi le facem aduc numeroase beneficii 

organismului. Prin practicarea regulatӑ a sportului veţi benficia de o dezvoltare fizicӑ armonioasӑ în 

perioada de creştere, de o odihnӑ a organismului prin îmbunӑtӑţirea calitӑţii somnului, de o  

îmbunӑtӑţire a sistemului imunitar, de menţinerea unei greutӑţi corporale sӑnӑtoase. În plus, profesorii 

le-au explicat faptul că prin exerciţiile fizice pe care noi le facem poate beneficia:  

1.Sistemul nervos  

 îmbunӑtӑţeşte capacitatea de concentrare, echilibrul, creativitatea şi performanţa intelectualӑ 

 reduce stresul, anxietatea şi frustrarea  

2.Sistemul osos  

 întӑreşte oasele şi îmbunӑtӑţeşte puterea muscularӑ şi rezistenţa  

 articulaţiile devin mai flexibile pentru a permite o mişcare mai uşoarӑ  

 reduce durerile de spate prin îmbunӑtӑţirea mobilitӑţii şi o posturӑ corectӑ 

 reduce riscul de osteoporozӑ şi fracturi  
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3.Sistemul digestiv  

 ajutӑ la controlul apetitului  

 îmbunӑtӑţeşte digestia şi eliminarea deşeurilor  

4.Sistemul respirator  

 reduce rata declinului funcţiei pulmonare  

 îmbunӑtӑţeşte capacitatea organismului de a folosi oxigenul  

Elevii au fost informaţi de faptul cӑ mişcarea este bunӑ atât pentru sӑnӑtatea fizicӑ, cât şi pentru 

cea mintalӑ. Una dintre consecinţele efortului fizic prelungit este oprirea, cel puţin provizorie, a 

fluxului angoaselor şi a grijilor. Dupӑ 30 de minute de sport apar gândurile positive, chiar creative. Este 

vorba de efectul de bunӑ dispoziţie, care modificӑ circulaţa sângelui cu ajutorul hormonilor care 

stimuleazӑ psihicul. Efortul duce la secreţia de endorfine, iar orice activitate stimuleazӑ dopamina, 

acest neuro –transmiţӑtor esenţial al acţiunii şi al plӑcerii.  

În ceea ce priveşte alimentaţia raţionalӑ, sӑnӑtoasӑ a fost dezbӑtutӑ şi prezentatӑ elevilor atât la 

ora de dirigenţie, cât şi la ora de biologie. Pentru o hranӑ sӑnӑtoasӑ, se recomandӑ cât mai multe 

legume nefierte, salate uşor asimilabile cu morcovi (care previne îmbӑtrânirea tenului şi apariţia 

ridurilor), salatӑ verde, spanac, ţelinӑ, ridichi, varzӑ, conopidӑ, mӑrar, pӑtrunjel, fasole pӑstӑi, mazӑre, 

soia, tomate, castraveţi, ceapӑ, usturoi, praz, ardei, ciuperci. Printre fructele cu mare eficacitate în 

pӑstrarea tinereţii ţesuturilor un loc aparte revine merelor, consumate în stare crudӑ, coapte, compot 

sucuri sau siropuri.  

Alimentele cu restricţie sau chiar alimente dintr-un regim nesӑnӑtos sunt: grӑsimile animale 

(slӑnina, şunca, untura), carnea de porc, mezelurile, afumӑturi, conserve şi peşte gras. Acestea sunt 

considerate de specialişti drept veritabile otrӑvuri şi gunoaie sau chiar bombe cu efect întârziat 

introduse în corp, unde declanşeazӑ dispesii, enterite, apendicitӑ, gutӑ, febrӑ tifoidӑ, dezinterie, 

tuberculozӑ şi cancer. Se reduc de asemenea din alimentaţie prӑjelile, laptele gras, sarea, biscuiţi, 

produsele de patiserie şi dulciurile concentrate care solicitӑ prea mult pancreasul, gogoşile, pizza, 

dulceţurile, cremele, ciocolatele, îngheţatele, condimentele iuţi (piper, muştar) şi chiar pâinea albӑ.  

De-a lungul timpului s-a dovedit cӑ efectele unei alimentaţii nesӑnӑtoase sunt urmӑtoarele: 

 ten cu aspect nesӑnӑtos  

 probleme de memorie şi de concentrare  

 obosealӑ cronicӑ  

 depresia şi varietӑţile stӑrii de spirit  

 lipsa apetitului  

 variaţii ale greutӑţii  
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 afecţiuni cardiovasculare  

 insuficienţӑ hepaticӑ 

 infecţii ale rinichilor  

 reflux gastro-esofagian  

 atrofieri musculare  

 tulburӑri digestive  

Din cauza unei alimentaţii nesӑnӑtoase pot apӑrea diferite boli: obezitatea, anorexia, bulimia. 

Stresul este un factor nociv pentru sӑnӑtatea noastrӑ. Pentru a ne detaşa de stresul zilnic care ne poate 

aduce boli în viaţӑ putem proceda astfel: sӑ ascultӑm o muzicӑ relaxantӑ, sӑ citim o carte, sӑ ieşim cu 

prietenii sau animalele de companie în zone cu verdeaţӑ în care ne putem oxigena creierul şi sӑ ne 

simţim mai bine, sӑ facem mişcare, exerciţii fizice. Sportul face ca sistemul imunitar sӑ fie mai 

rezistent şi sӑ ne simţim mai bine, sӑ fim mai rezistenţi la stres şi sӑ prevenim şi chiar sӑ vindecӑm 

bolile care au fost declanşate de un stil de viaţӑ nesӑnӑtos. 
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STILUL TĂU DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ÎŢI ADUCE MULT FOLOS 

 

Prof. Bucerzan Raluca 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  Nr. 2 Sibiu, jud.Sibiu 

 

Un stil de viatǎ sǎnătos creeazǎ toate premisele pentru succes. Un stil de viaţă sănătos se 

dobândeşte, se învaţă, dar mai ales dă viaţă (ideilor, acţiunilor şi tuturor dorinţelor). Tinerii învaţǎ în 

primul rând din familie să mănânce sănătos, să facă mişcare şi să aibă grijă de ei. Dar stă în puterea 

exemplului pentru noi, profesorii, de a le oferi elevilor informaţiile şi modelul necesar pentru a  avea o 

viaţă frumoasă, deoarece stilul de viaţă al fiecăruia are un impact major asupra tuturor activităţilor 

desfăşurate. 
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Eu sunt profesoară la clasa a VIII-a, la CSEI Nr. 2 din Sibiu. Aici învaţă elevii cu deficienţe de 

auz, iar majoritatea elevilor stau în internatul şcolii. De aceea, am constatat că modelul pe care îl ofer 

elevilor este foarte important. 

Primul lucru pe care l-au observat elevii la mine este că beau multă apă în pauze. Deoarece este 

primul an în această şcoală. M-au întrebat şi le-am explicat de ce. Pentru că apa înseamnă viaţă. Se 

spune, pe bună dreptate, că de fapt nu suntem bolnavi. Suntem doar însetaţi. Toate acestea datorită 

faptului că neglijăm consumul de apă. Un lucru banal şi extrem de simplu, de altfel. Treptat am 

observat că un elev a început să bea şi el apă, copiindu-mi, în mod pozitiv, comportamentul. Primul pas 

fusese deja făcut. Şi este mare lucru să faci primul pas, pentru că după aceea calea ţi se dezvăluie, din 

aproape în aproape. Lucru de bun augur. 

De apreciat şi de admirat este atitudinea deosebit de atentă a direcţiunii şi a colectivului de 

cadre didactice legată de meniul elevilor, de gustări şi de condiţiile de igienă din cadrul servirii mesei. 

Am mai observat, din discuţiile purtate cu elevii, că sunt foarte importante detaliile legate de 

alimentaţie şi stilul de viaţă. Eşti ceea ce gândeşti, spune o vorbă, sau eşti ceea ce mănânci, se 

vehiculează tot mai des. Nimic mai adevărat. De aceea, le-am împărtăşit elevilor mici trucuri pentru 

menţinerea sau, după caz, schimbarea stilului de viaţă, optând pentru unul sănătos. Astfel, e important: 

 Să mâncăm regulat (trei mese şi două gustări). 

 Să bem apă (cel puţin 2 litri pe zi). 

 Să mâncăm încet, să mestecăm bine alimentele (astfel vom resimţi senzaţia de saţietate mai 

mult timp). 

Ca gustare e foarte important să alegem fructele şi legumele. În cadrul activităţilor de 

socializare, la cumpărături, elevii primeau  fructe de la mine. Puterea exemplului e mare. Treptat ştiu că 

vor alege fructele în locul dulciurilor concentrate sau al snacksurilor. De asemenea, elevii mă întreabă 

adesea, atunci când găsesc reclame la produse alimentare, ce alimente prefer. Mai bine spus, eu le zic 

ce nu prefer. Nu prefer: mezelurile, alimentele foarte sărate sau foarte dulci, margarina şi sucurile 

carbogazoase din comerţ. Al dolea pas fusese şi el făcut. Astfel, în mintea lor rămâne doar lista 

produselor bune de consum. Dar,cel mai important în toate e moderaţia în consum, dar  şi varietatea  şi 

prospeţimea  produselor alimentare consumate. 

Stilul de viaţă sănătos are un punct forte: mişcarea. Îndemnul pentru toţi este: Fă mişcare şi vei 

avea doar de câştigat! Mişcarea în aer liber, respiraţia profundă pentru o bună oxigenare a celulelor, 

aerisirea sălii de clasă în mod regulat, dar şi a spaţiului de locuit, sunt nişte reguli de aur pentru noi toţi. 

Alte reguli de aur care fac minuni pentru sănătate sunt: alternarea activităţii cu odihna, mai puţin timp 
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petrecut la calculator, consumul de alimente sănătoase, fără chimicale, consumul de fructe şi de legume 

cu frunze verzi, mersul pe jos şi practicarea mişcării în general. 

Astfel, viaţa e frunoasă şi, cu sufletul deschis, putem avea energie, bună dispoziţie şi motivaţie 

pentru toate activităţile şcolare şi extraşcolare. Şi fiecare elev poate împărtăşi celorlalţi din jur, un 

model de viaţă bun. 
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RESPIRĂM CORECT, MÂNCĂM SĂNĂTOS! 
 

Prof. Burnete Eleonora 

Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” Mangalia, jud. Constanța 

 

Motto: “Dacă vrei să trăiești mult timp, respiră  adânc și rar” (călugăr tibetan). 

Putem supraviețui mai multe săptămâni fără mâncare, câteva zile fără apă, dar doar câteva 

minute fără aer. Un secret al sănătății și longevității este să facem exerciții de respirație, ținându-ne 

respirația din când în când. Astfel, schimbul de gaze din sânge este mai bun și există mai mult dioxid 

de carbon necesar metabolismului celular. Îmbătrânirea poate fi încetinită respirând corect. O respirație 

corectă poate prelungi viața cu 30-40 ani. 

Respirația și digestia sunt în strânsă legătură. Cei care vor să scape de câteva kilograme în plus, 

trebuie să fie atenți la dietă, să facă mișcare, dar și să respire corect (să-și țină respirația timp de 30 de 

secunde, de mai multe ori pe zi). 

 Compoziție. Aerul conține: 78% Azot (N2), 21% Oxigen (O2), 1% argon și altele (dioxid de 

carbon, neon, heliu, ozon, hidrogen, particule de apă, alte particule). 

 Roluri. Aerul întreține viața! Aportul crescut de oxigen, în special când respirăm corect va 

ajuta: circulaţia sângelui, memoria, agerimea minții, eficiența în activitate. O respirație eficientă 

calmează; stimulează pofta de mâncare şi îmbunătățeşte digestia; crește metabolismul bazal (reduce 

colesterolul sanguin). 
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 Respiră corect. Folosește abdomenul (mușchii drepți abdominali). Inspiră pe nas - Abdomenul 

se ―dilată‖. Expiră - Abdomenul se retrage și se strânge puțin înăuntru. Calitatea - Respirație profundă. 

Ritmul: 12-16 pe minut. 

 Ionii negativi din aer (molecule de oxigen cu un electron în plus) promovează sănătatea. Sunt 

produși în atmosferă în jurul copacilor verzi, pădurilor înverzite, pe marginea lacului, pe litoral, lângă 

ape curgătoare și cascade după furtună. 

 Ionii pozitivi din aer afectează sănătatea în interior (în casă). Surse: fumul de tutun; gaze (oxid 

de carbon, bioxid de azot) din arderi de combustibil ca surse de căldură care folosesc lemn, cărbuni, 

petrol, motorină, gaze naturale; alte substanțe chimice folosite pentru curățenie; azbest; igrasie. 

 Efectele aerului proaspăt: senzație de bine; relaxează, calmează; îmbunătățește acțiunea de 

curățire a bronhiilor și plămânilor; îmbunătățește activitatea inimii, normalizează tensiunea arterial; 

scade concentrația de germeni și viruși din aer; ajută digestia; îmbunătățește ritmul și calitatea creșterii 

plantelor și animalelor. 

 Pentru o stare de sănătate bună respectă următoarele: respiră corect; fă pauze frecvente, ca să 

respiri adânc; fă exerciții fizice – activitatea crește numărul capilarelor de sânge care se deschid și 

activează transportul de oxigen către cellule; poartă haine care să nu-ți împiedice o respirație amplă, 

evită hainele strâmte; stai pe scaune confortabile; păstrează casa bine ventilată; evită mâncarea bogată 

în grăsimi (acestea scad capacitatea hematiilor de a transporta oxigenul). 

 Mănâncă sănătos! Nutriția este o formă de concepție și iubirea este o formă de nutriție 

(din “Yoga nutri ței” de Omraam Mikhael Aivanhov). 

Sănătatea noastră depinde de puterea elementelor conținute în hrană. Procesul de hrănire își are 

importanța sa spirituală. Începutul mesei are nevoie de legarea de Creator și de o stare de relaxare 

conștientă. Momentul în care luăm prima înghițitură are importanță asupra întregului proces de 

digestie. 

Gura, organul care primește hrana, este cel mai spiritualizat. Gura absoarbe particulele eterice 

ale hranei, energiile cele mai fine și cele mai puternice, iar materialele cele mai primitive sunt trimise 

în stomac. Latura eterică este legată de culorile alimentelor, de miros. Ele hrănesc corpurile subtile 

(eteric, astral, mental, budic, atmic). Respirațiile profunde din timpul mesei produc o combustie mai 

bună. Corpul eteric este purtătorul vitalității, al memoriei și sensibilității. Corpul astral se hrănește cu 

sentimente, cu emoţii. Când ne oprim cu iubire asupra alimentelor pe care urmează să le mâncăm, vom 

pregăti corpul astral să extragă din ele hrană pentru acesta. Initiații închid și ochii când se hrănesc, 

pentru a se putea concentra mai bine și a-și hrăni astfel corpul mental. Sentimentul de recunoștință în 

fața mâncării ne leagă de Creator și hrănește celelalte corpuri în afara corpului fizic. Recunoștința are 
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forța de a transforma materia grosieră în Lumină și Bucurie. Alimentarea celor 3 corpuri superioare 

face ca particulele astfel captate să se distribuie peste tot, în creier, în plexul solar, în toate organele. 

Masa trebuie încheiată în cel mai bun chip posibil. Prin ceea ce înseamnă o nutriție sănătoasă avem 

ocazia ca de 2-3 ori/zi să avem de a face cu un exercițiu de destindere, de concentrare, de armonizare a 

tuturor celulelor organismului nostru. Masa este un prilej de atenție, concentrare, stăpânire de sine. O 

masă este o ceremonie magică mulţumită căreia hrana trebuie să se transforme în sănătate, în forță, în 

iubire, în lumină. 

Activarea atenției interioare în timpul mesei ajută digestia, dezvoltă inteligența și voința. Când 

ceva scapă viziunii noastre, conștiinței noastre, nu mai poate fi controlat. Stăpânirea de sine înseamnă 

controlul gândului, pentru început. 

Oamenii echilibrați la masă sunt echilibrați și în alte aspecte ale vieții lor. Agitația la masă arată 

agitație, dezechilibru și în alte zone de viață. Semnul evoluției unei ființe umane este conștienţa 

apartenenței sale la un întreg mult mai vast care îi oferă posibilitatea de a veghea să nu își tulbure 

armonia prin activitatea ei, prin gândurile ei, prin sentimentele ei, prin zgomotul ei interior. 

Trebuie să observăm legătura între ceea ce mâncăm și starea pe care o vom avea ulterior. 

Trebuie să fim întotdeauna atenți la ceea ce lăsăm să pătrundă în corpul nostru. Cel mai important este 

să supraveghezi felul în care se ia masa. Viitorul omului depinde de felul în care se hrănește. Din 

moment ce calitatea alimentelor poate să vă schimbe înfățișarea, la fel se întâmplă și cu natura 

gândurilor și a sentimentelor voastre.  

Cele 4 elemente (pământ, apă, aer, foc) care corespund celor 4 stări ale materiei sunt conținute 

în hrana noastră zilnică. Deci, mâncând, putem intra în legătură cu Îngerii care veghează asupra celor 4 

elemente: Îngerul pământului, Îngerul apei, Îngerul aerului, Îngerul focului (...) Fiecare dintre acești 

îngeri reprezintă calități și virtuți: Îngerul pământului – stabilitatea; Îngerul apei – puritatea; Îngerul 

aerului – inteligența; Îngerul focului – Iubirea Divină. Când omul mănâncă, el se leagă prin gând de cei 

4 Îngeri. Noi ne hrănim și cu sunete, cu parfumuri și culori. 

Oamenii se întreabă dacă să mănânce carne sau nu. Diferența dintre hrană cu carne și cea 

vegetariană constă în cantitatea de raze solare pe care acestea le conțin, nu numai în constituenți 

diferiţi. Fructele și legumele sunt atât de impregnate de lumina solară, încât putem spune că ele sunt o 

condensare a luminii. Tot ceea ce absorbim ca hrană se transformă în interiorul nostru într-o antenă 

care captează unde bine determinate. 

Carnea are drept corespondenți: în planul fizic - violența; în planul astral – senzualitatea; în 

planul mental – egoismul. 
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Mâncând mult, obosim organismul, îl împiedicăm și îi blocăm procesele digestive, ceea ce 

antrenează eforturi inutile pe care apoi este imposibil să le eliminăm. A posti nu înseamnă numai să ne 

abținem de la hrana fizică, înseamnă și renunțarea la anumite sentimente, gânduri care ne împovărează. 

Depinde foarte mult de noi ca hrana să fie acceptată de organism și rugăciunile, binecuvântările 

dinaintea mesei servesc tomai la buna pregătire și asimilare a hranei. Binecuvântarea are ca scop 

―îmblânzirea‖ hranei. Secretul pentru ca hrana să se deschidă constă în încălzirea ei, iar căldura 

înseamna iubire (...) 

Să nu mâncați niciodată ceea ce nu vă place! 

Cele 50 de nutrimente esențiale     
 Acizi grași esenţiali: acid linoleic, acid linolenic 

 Aminoacizi esențiali: leucina, lizina, izoleucina, treonina, triptofan, metionina, valina, 

fenilalanina, histidina 

 Minerale: calciu, carbon, magneziu, fosfor, potasiu, sodium, sulf, fier, zinc, cupru, mangan, 

crom, selenium, cobalt, fluor, siliciu, iod, molibden, vanadium, arseniu, nichel, staniu 

 Vitamine: A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acid pantotenic), B6 

(piridoxina), B12 (ciancobalamina), Acid folic, Biotina, C, D, E, K 

 Altele: hidrați de carbon, fibre, lumina, oxigen, apa 

 

Bibliografie: 

1. www.wikipedia.org 

2. www.didactic.ro 

3. Popescu, Loti - Ghid pentru un stil de viață sănătos 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.didactic.ro/


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

90 

 

SĂNĂTATEA - O CONVENŢIE ÎNTRE TINE ŞI CORPUL TĂU 

 

Prof. psih. Carp Ionela Adriana 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, jud. Iaşi 

 

Motto: “Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc unde va trebui să trăiești”. (Jim Rohn) 

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 corelate de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce priveşte actul 

hrănirii, nu este important doar ceea 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 comportanent alimentar greşit. 

Primul experiment nutriţional înregistrat se găseşte în Biblie, în Cartea lui Daniel. Daniel şi 

prietenii săi au fost capturaţi de către regele babilonian. Selectaţi ca servitori în curte, li s-a oferit din 

mâncarea şi vinul regelui. Dar ei au protestat, preferând legumele – supă deasă de legume şi apă, în 

concordanţă cu restricţiile alimentare evreieşti. Majordomul regelui a căzut de acord cu proba fără 

tragere de inimă. Daniel şi prietenii săi au primit dieta cu legume timp de 10 zile, după care au fost 

comparaţi cu oamenii regelui. Fiindcă păreau mai sănătoşi, li s-a permis continuarea dietei. 

În jurul anilor 475 î. Hr., Anaxagora a stabilit că mâncarea se absoarbe în corpul uman şi, prin 

urmare, conţine ― homeomeri ― (componente generative), sugerând existenţa nutrienţilor. În jurul anilor 

400 î. Hr., Hipocrate, fiind îngrijorat din cauza obezităţii, care se pare că a fost o afecţiune comună în 

Europa de Sud, spunea: „Fie ca hrana să-ţi fie medicament şi medicamentul hrană‖. Lucrările care i se 

atribuie, cuprinse în Corpus Hippocraticum, menţionau importanţa moderaţiei în alimentaţie şi a 

exerciţiilor fizice. Galenus (secolul I) a creat prima teorie coerentă (deşi incorectă) a nutriţiei. Sarea, 

piperul şi multe alte condimente au fost prescrise sub forma unor preparate diverse pentru tratarea 

diverselor afecţiuni. În secolul al II-lea î. Hr., Cato cel Bătrân credea că varza sau urina consumatorilor 

de varză poate trata bolile digestive, ulcere, negi, intoxicaţii. Aulus Celsus, un medic-enciclopedist 

roman, credea în alimente „puternice‖ şi „slabe‖ ( pâinea de exemplu era puternică, la fel ca animalele 

bătrâne şi legumele mature ). 

 Astăzi, aproape că a intrat în vorbirea cotidiană, expresii ca: ―hrană nesănătoasă― sau ―hrană 

sănătoasă ―. 
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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? Mai mult de 80% din sănătatea ta depinde de modul în care te hrăneşti, 

dacă faci sau nu sport, dacă te odihneşti, ce emoţii şi sentimente experimentezi. Restul de 20% este 

transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător şi cu sistemul de sănătate al ţării în care 

trăieşti. 

Iată care sunt cele 6 principii ale unui stil de viaţă sănătos: 

1. Respectă principiile unei nutriţii optime (cantităţi potrivite, variate şi echilibrate). 
Din fericire, să ai o dietă sănătoasă 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. Mănâncă alimente integrale, neprocesate. Evită carbohidraţii albi şi zaharurile din meniu. 

Redu cantitatea de pâine, paşte, prăjituri, produse de patiserie, cereale cu arome, cartofi prăjiţi. 

Introdu varietatea în dieta ta. Organismul nostru este complex şi are nevoie de o cantitate 

variată de nutrimente pentru a funcţiona corect. Prin urmare, consumă produse din mai multe grupe 

alimentare. Ai nevoie de toţi cei trei principali macronutrienţi: proteine, grăsimi, carbohidraţi. Este 

important să consumi şi produse care conţin acizi graşi Omega-3: peşte gras precum somonul, seminţe 

de in, nuci, fasole, soia. De asemenea, sunt importanţi şi micronutrienţii: toate vitaminele şi mineralele 

de care organismul are nevoie pentru a funcţiona optim. 

Consumă cantităţi mari de legume. Ai grijă să introduci zilnic în meniu cel puţin şapte porţii de 

legume, obicei care influenţează starea ta de fericire şi de sănătate în general. Cele mai multe legume 

nu au calorii, îţi dau o senzaţie de saţietate şi sunt bogate în vitamine şi minerale. Încearcă să consumi 

cât mai multe tipuri de legume, de diferite culori. Foarte sănătoase sunt legumele cu frunze, cum ar fi 

spanacul, dar şi legumele crucifere precum conopidă, broccoli şi varză. 

Practică mâncatul conştient. Evită să consumi alimente în faţa televizorului sau a calculatorului, 

în drum spre serviciu ori în timp ce faci orice altă activitate. Acordă-i mesei tale timpul şi locul cuvenit 

pentru a te bucura de acest obicei. În plus, vei mânca doar atât cât să te saturi: creierul tău îţi va 

comunica mult mai repede când ai atins nivelul de saturaţie şi astfel vei evita mâncatul compulsiv. 

2. Practică orice activitate fizică. 
Pentru a avea o viaţă lungă şi fără boli, alături de o dietă sănătoasă trebuie să faci şi sport. Mai 

exact, orice tip de activitate fizică. Găseşte câteva exerciţii sau sporturi care te atrag şi practică-le 

constant. Încearcă să faci sport de două ori pe săptămână. 

3. Oferă-i organismului suficient timp să se odihnească (relaxare, somn). 
Realitatea este că, dacă nu dormi suficient, nu vei avea un nivel optim de energie şi de 

productivitate în ziua respectivă. Este important să te trezeşti în fiecare dimineaţă la aceeaşi oră şi să 
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mergi la culcare când te simţi obosit. Dacă respecţi acest principiu timp de câteva zile, organismul tău 

se va regla şi te vei simţi mai plină de energie pe zi ce trece. 

4. Elimină stresul din viaţa ta. 
Stresul nu numai că te face să fii irascibilă tot timpul, dar afectează şi starea de sănătate a 

organismului. Există numeroase metode prin care poţi să ţii sub control stresul, de la yoga şi meditaţie 

până la practicarea unor sporturi şi mersul la somn. Găseşte cea mai eficientă modalitate care te ajută să 

te relaxezi şi să nu te mai gândeşti la probleme şi profită la maximum de ea. 

Poţi chiar să mergi la cursuri de management al stresului sau la un psiholog, dacă consideri că 

nu reuşeşti singură să elimini stresul şi ai nevoie de ajutor calificat. Nu este o ruşine să apelezi la astfel 

de soluţii, ba chiar este indicat în ziua de azi când ne acordăm atât de puţin timp pentru propria 

persoană. 

5. Gândeşte pozitiv pentru a avea un stil de viaţă sănătos. 
Pentru a avea un stil de viaţă sănătos, evita gândurile negative. Gândurile pozitive duc la 

sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra întregului organism. Motivează-te cu 

idei pozitive. Citeşte cărţi pozitive şi îndeplineşte sarcini pozitive (un hobby). Tu singur îţi alegi modul 

în care gândeşti. Însă dacă vrei să duci o viaţă lungă şi frumoasă, răspunsul este unul singur: Gândeşte 

pozitiv! Gândeşte inteligent! 

6. Fii o persoană moderată. 
Ultimul principiu al unui stil de viaţă sănătos este moderaţia. Găseşte un echilibru în viaţa ta. 

Poţi să faci aproape orice, dacă îl faci cu moderaţie.  

Tu hotărăşti dacă vrei să adopţi cu adevărat un stil de viaţă sănătos! 

”Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă.” Michel de 

Montaigne. 
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EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE LA PREȘCOLARI 

 

Prof. înv. preșcolar Cavaleru Ana Irina - Grădinița Nr. 4 București 

Prof. înv. preșcolar Radu Cristina Elena - Grădinița Nr. 4 București 

 

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mental și socială a fiecărei persoane. Sănătatea nu 

este doar absența bolii sau a infirmității (Organizația Mondială a Sănătății, 2000). Starea de sănătate și 

de boală este influențată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci și de factorii psihologici 

și sociali.  

Factorii psihosociali care influențează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele 

sănătoase sau de risc, abilități cognitive, emoționale și sociale, atitudini și valorile personale relaționate 

cu sănătatea, normele socio-culturale de gen. Comportamentele sănătoase sunt învățate social de către 

copii prin observarea și imitarea adulților. De exemplu, alimentația, practicarea exercițiului fizic sunt 

comportamente care se învață din familie în perioada timpurie de dezvoltare (vârsta preșcolară) și au un 

rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor și practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare și din 

viața adultă relaționate cu stilul de viață sănătos.  

La vârsta preșcolară copiii învață comportamente prin observarea și imitarea adulților, își 

formează atitudinile față de comportamentele sanogene și de risc. La această vârstă se formează și 

reprezentarea stării de sănătate și de boală. Părinții și adulții care interacționează direct cu copiii au un 

rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protective asupra sănătății. Adulții 

influenţează comporatementele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. De asemenea, 

aceștia sunt principalii furnizori ai oportunităților de petrecere a timpului liber și ai diversității 

alimentare. Părinții și educatorii sunt cei care conturează preferințele copiilor și atitudinile lor față de 

comportamentul alimentar, exercițiul fizic, prin întăririle și reacțiile aversive pe care le exprimă.  

Educația pentru sănătate la preșcolari permite învățarea comportamentelor sanogene şi integrarea lor în 

rutinele comportamentale. 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. 

Dezvoltarea comportamentelor care descriu stilul de viăță în perioada de vârstă preșcolară: 
 Dezvoltarea comportamentului alimentar:  
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Pentru preșcolari, alimentele și servirea mesei reprezintă o nouă oportunitate de a explora și 

de a culege informații. Comportamentul alimentar în această perioadă de dezvoltare se caracterizează 

prin: 

 curiozitate (întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să îi mănânce, sunt fascinați de noile 

alimente și de modul de a le servi)  

 scop (preșcolarii mănâncă când le este foame și se concentrează asupra mesei și refuză 

mâncarea când s-au săturat sau nu le este foame) 

 fluctuanța (apetitul copiilor crește după perioade de activitate intensă și scade când sunt 

obosiți sau entuziasmați, preferințele culinare se modifică de la o zi la alta) 

 dorința de companie (preșcolarii doresc să mănânce împreună cu alții și copiază, de multe ori, 

preferințele alimentare ale celor din jur). 

 Dezvoltarea practicării exercițiului fizic: 

La vârsta preșcolară copiii au abilitățile motorii sufficient dezvoltate și sunt capabili să meargă 

pe o tricicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, să sară peste un obstacol, să arunce și să prindă o 

minge, să se îmbrace singuri (cu ajutor la fermoar sau șireturi), să folosească foarfeca, să deseneze sau 

săpicteze o figură. Activitatea fizică are un rol esențial în dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-

emoțională a copilului.  

Dezvoltarea unei atitudini positive faţă de activitatea fizică și activitățile în aer liber reprezintă 

un bun predictor pentru practicarea sistematică a exercițiului fizic în perioada imediat următoare, vârsta 

școlară și adolescența.  

Un comportament tipic la această vârstă este autostimularea. Frecvența acestui comportament se 

întinde de la o dată pe lună, la câteva ori pe zi și apare în special când copilul este somnoros, obosit, 

plictisit sau îngrijorat, stresat (nașterea unui frate, prima zi la grădiniță). Autostimularea ocazională este 

un comportament normal la preșcolari și la copiii mai mici. Pe la cinci-șase ani, cei mai mulți copii 

învață că acest comportament se poate desfășura doar în spațiul privat. 

 Dezvoltarea altor comportamente preventive:  

Unul dintre comportamentele preventive care trebuie dezvoltate încă din perioada de vârstă 

preșcolară este comportamentul de protecție solară. 

 Recomandări în dezvoltarea stilului de viață sănătos la preșcolari:  

Recomandările pentru dezvoltarea comportamentului alimentar sanogen: 

 Educarea părinților în legătură cu principiile alimentației sănătoase la adulți și la preșcolari. 

 Educarea părinților în legătură cu rolul factorilor contextuali: De exemplu, disponibilitatea și 

accesibilitatea alimentelor influențează comportamentul alimentar al copiilor. 
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 Educarea părinților în legătură cu normele socio-culturale de gen, ca factor de risc în 

dezvoltarea preferințelor pentru tipul de activități de petrecere a timpului liber și 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 ești băiat‖ sau ―Nu te mai urca pe scară! … stai cuminte! Pe 

scară se joacă doar băieții!‖ 

 Se recomandă fotografierea copiilor practicând exerciții fizice sau executând activități în aer 

liber. Aceste fotografii sunt expuse (sunt înrămate și decorează camera copilului sau alte spații în casă). 

 Copiilor li se arată imagini cu femei şi bărbați sportivi, sunt urmărite la TV emisiuni sportive. 

 Părinții pot propune ca activități de familie participarea la jocurile sportive la care este permisă 

prezența spectatorilor (baschet, handbal, fotbal, polo etc.). 

 Întărirea practicării activităților în aer liber la copii. 

 Întărirea practicării activităților în aer liber atât la fete, cât și la băieți, dincolo de prescripțiile 

comportamentale de gen. 

 Folosirea activităților fizice în aer liber (călărie, înot, jocuri cu mingea sau alte accesorii) ca 

recompense pentru dezvoltarea preferinței pentru astfel de activități de petrecere a timpului liber și de 

relaxare.  

 Înscrierea copiilor în cluburi sportive organizate. 

 Întărirea diferențială a activităților fizice, dinamice ca mijloc de petrecere a timpului liber, față 

de activitățile statice ca jocul pe computer, vizionarea TV. 

 Respectarea preferințelor copiilor pentru anumite activități sportive. Dacă preșcolarii refuză să 

practice un anumit joc sau să participe la anumite activități în aer liber sau cluburi sportive, adultul nu 

trebuie să insiste, să forțeze sau să amenințe copilul. 

 Părintele vizionează împreună cu copilul emisiunea TV și discută pe baza ei (copilul nu stă 

singur la TV sau la computer). 

 Nu se recomandă ca în camera copilului să fie TV sau computer.  
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GÂNDIREA POZITIVĂ - O CONDIŢIE NECESARĂ PENTRU O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Chiriţă Cristina  

Şcoala Nr. 135 Bucureşti  

 

Sănătatea mintală reprezintă o componentă fundamentală a sănătăţii individuale şi este o parte 

esenţială a vieţii noastre, desemnând generic modul în care oamenii se înţeleg şi se integrează în 

familie, la serviciu sau în comunitate cu semenii lor. Sănătatea psihică poate fi definită în termeni 

generali drept capacitatea individului de a menţine echilibrul între funcţiile intelectuale şi afective şi de 

a se integra cu supleţe în viaţa socială. Atunci când aud expresia ―sănătate mintală‖, majoritatea 

oamenilor se gândesc la boli mintale, dar sănătatea mintală înseamnă mult mai mult decât absenţa bolii 

psihice. Sănătatea mintală este ceea ce ne dorim cu toţii, fie că ştim ce este, fie că nu. Atunci când ne 

gândim la fericire, linişte sufletească, satisfacţie, bucurie, ne referim de fapt la sănătatea mintală. 

Sănătatea mintală este o parte a vieţii cotidiene. Ne-o construim în fiecare zi în familie, la locul de 

muncă, în cercul de prieteni, în societate.  

Sănătatea mintală înseamnă modul în care fiecare îşi poate armoniza dorinţele, ambiţiile, 

capacităţile, idealurile, sentimentele şi conştiinţa pentru a putea face faţă cerinţelor vieţii. Nu există o 

delimitare netă între sănătatea mintală şi boala mintală. Există o varietate de aspecte ale sănătăţii 

mintale. Nimeni nu posedă în orice moment toate trăsăturile caracteristice ale unei sănătăţi mintale 

perfecte. Sănătatea mintală înseamnă: să ne simţim bine cu noi înşine, să nu ne lăsăm copleşiţi de 

propriile emoţii: teamă, mânie, supărare, dragoste, gelozie, furie, vinovăţie sau griji; să fim capabili să 

trecem peste necazurile şi greutăţile vieţii, să facem faţă ―din mers‖ dezamăgirilor; să avem o atitudine 

optimistă, toleranţă (până la o anumită limită însă) faţă de noi înşine şi faţă de alţii, să avem simţul 

umorului şi să putem face haz cu uşurinţă de propria noastră persoană; să ne putem accepta propriile 

defecte încercând, în acelaşi timp, să le minimalizăm. Înseamnă să avem respect pentru propria noastră 

persoană; să ne autoapreciem realist, să nu ne subestimăm calităţile şi capacităţile, dar nici să nu ni le 

supraestimăm; să fim capabili să rezolvăm în mod adecvat situaţiile care apar în viaţa noastră; să ne 

bucurăm de lucrurile simple, de întâmplările cotidiene plăcute, să ne simţim bine împreună cu alţii: să 
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fim capabili să oferim dragoste şi ajutor celorlalţi, să ne gândim şi la interesele altora; să avem relaţii 

personale armonioase şi durabile; să iubim oamenii, să avem încredere în ei şi să le arătăm această 

încredere; să respectăm valorile şi demnitatea celorlalţi, să înţelegem şi să acceptăm faptul că oamenii 

sunt diferiţi; să nu-i înşelăm pe alţii, să nu ne folosim niciodată de ceilalţi pentru a ne atinge scopurile, 

dar, în acelaşi timp, să nu-i lăsăm pe ceilalţi să profite de noi; să simţim că facem parte dintr-un grup. 

Să putem îndeplini cerinţele vieţii: să ne rezolvăm problemele într-un mod constructiv, pe măsură ce 

apar; să ne asumăm responsabilităţile ce ne revin; să primim cu bucurie experienţe şi idei noi; să ne 

folosim capacităţile şi talentele; să ne fixăm ţeluri realiste; să fim capabili să luăm singuri decizii în 

problemele care ne privesc; să fim mulţumiţi să depunem eforturi în ceea ce facem, să muncim cât mai 

bine pentru a realiza ceea ce ne-am propus. Sentimente precum furia sau tristeţea sunt normale în viaţa 

fiecăruia dintre noi. Situaţiile problematice, cum ar fi un divorţ, pierderea locului de muncă sau relaţii 

tensionate cu familia sau prietenii pot cauza stres, făcând astfel persoana să se simtă deprimată şi fără 

speranţă.  

Un studiu recent arată că, indiferent cărei religii aparţinem, spiritualitatea, în general, este legată 

de sănătatea mintală. În studiu, spiritualitatea a fost legată de scăderea nevrozelor şi creşterea 

extraversiunii (orientarea către lucrurile din afara propriului eu). „Oamenii care au o spiritualitate 

crescută se concentrează mai puţin pe sine şi prezintă un sentiment mai mare de unitate şi conexiune cu 

restul universului. Interesant este că frecvenţa participării la activităţi religioase nu este semnificativă în 

relaţiile dintre personalitate, spiritualitate, religie şi sănătate―, susţine Dan Cohen, profesor asistent la 

Universitatea din Missouri. Cercetătorii au analizat rezultatele mai multor sondaje, ce au oferit 

informaţii de la 160 de persoane, dintre care 41 de budişti, 21 de catolici, 22 de evrei, 31 de protestanţi 

şi 26 de musulmani. Studiul a încercat să afle cât de sănătoase sunt persoanele care se consideră foarte 

credincioase, comparativ cu cele mai puţin sau deloc credincioase. Astfel au aflat că oamenii foarte 

credincioşi au rezultate mai bune decât ceilalţi în ceea ce priveşte calitatea vieţii, accesul la doctori, 

obiceiuri sănătoase, satisfacţia la locul de muncă şi sănătatea emoţională. 

  Aristotel a scris în urmă cu mai mult de 2 300 de ani că scopul suprem al oricărei acţiuni 

omeneşti îl constituie fericirea. El a afirmat că tot ceea ce urmăreşte o persoană este să dobândească 

fericirea, de un fel sau altul. Uneori, oamenii au succes, alteori nu, dar fericirea reprezintă mereu 

obiectivul fiecarei persoane. El a concluzionat că fiecare acţiune este doar un pas intermediar în direcţia 

fericirii. 

Cea mai rapidă cale pentru a-ţi construi sau recăpăta încrederea în tine însuţi este să devii foarte 

sigur de convingerile şi de valorile tale cele mai importante şi apoi să începi să trăieşti în conformitate 

cu acestea. Soluţia pentru aproape toate problemele omeneşti o constituie reîntoarcerea la valori. De 
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multe ori, nefericirea şi stresul tău sunt cauzate de faptul că te îndepărtezi prin vorbe şi fapte de 

lucrurile despre care ştii că sunt corecte. Integritatea constituie, de fapt, valoarea care le garantează pe 

toate celelalte. Integritatea reprezintă valoarea de bază pe care se construiesc toate celelalte valori. Să 

fii cu adevărat integru înseamnă să trăieşti şi să acţionezi întotdeauna în conformitate cu valorile tale. 

Dacă îţi lipseşte integritatea, îţi vei compromite toate celelalte valori la cea mai mică tentaţie. 

Desensibilizarea sistematică reprezintă un termen psihologic care se referă la faptul că faci ceva 

de nenumărate ori până când nu îţi mai provoacă teamă. Modalitatea de a-ţi soluţiona temerile este 

înfruntarea lor, hotărârea de a trece la acţiune şi a de a le nimici. Mark Twain susţinea: "Curajul nu 

reprezintă lipsa sau absenţa temerii. Este stăpânul temerii, controlul acesteia."Este, aşadar, normal şi 

natural să îţi fie frică. De fapt, cu cât eşti mai inteligent, cu atât este posibil să ai un număr mai mare de 

temeri, fiind mai sensibil la lumea în care trăieşti. 

Cea mai bună modalitate de a-ţi dezvolta curajul este confruntarea temerilor. Ralph Waldo 

Emerson a scris că atunci când faci lucrul de care îţi este teamă, preiei controlul atât asupra emoţiilor 

tale, cât şi asupra vieţii tale. Îţi schimbi atitudinea de la neutră sau negativă spre ceva pozitiv şi plin de 

optimism. Oamenii fericiţi şi sănătoşi au, de cele mai multe ori, o atitudine mentală pozitivă.  

În zilele noastre, psihologii sunt de acord că respectul de sine se află la baza conceptului de sine 

şi a personalităţii tale. Orice îmbunătăţire a oricărei părţi a personalităţii sau a rezultatelor va stimula 

respectul personal şi va determina să te placi şi să te respecţi chiar mai mult. Cu cât te vei plăcea mai 

mult, cu atât îţi vei putea schimba mai mult imaginea despre tine însuţi şi acţiunile ulterioare şi te vei 

apropia mai mult de idealul tău personal, existând o relaţie inversă între nivelul de respect personal şi 

frica de eşec şi de respingere.  

Felul în care gândeşti şi simţi despre tine însuţi, incluzând credinţele şi asteptările tale despre 

ceea ce este posibil pentru tine, determină tot ceea ce faci şi ţi se întâmplă. Emoţiile negative au fost 

deprinse, începând din copilărie, dar ceea ce a fost învăţat poate fi dezvăţat, uneori chiar repede, poţi 

să-ţi însuşeşti orice obicei sau abilităţi pe care ţi le doreşti sau le consideri necesare. Poţi învăţa, mai 

ales, moduri de a gândi pozitive, constructive despre oameni, sănătate şi alţi factori pentru a îndepărta 

emoţiile negative care îţi limitează potenţialul şi te împiedică să ai succes. Multe idei sau atitudini 

negative sunt bazate pe premise false. Emoţiile negative există numai pentru că le dăm viaţă şi le 

menţinem vii. Le hrănim prin faptul că ne gândim şi vorbim continuu despre lucruri care ne fac furioşi 

sau nefericiţi, emoţia mai puternică predomină asupra unei emoţii mai puţin puternice, iar emoţia 

asupra căreia te concentrezi, oricare ar fi, creşte devenind mai puternică şi, într-un final, îţi va domina 

gândirea în acel domeniu. 
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  Potrivit lui Ouspensky, o cauză majoră de emoţii negative şi cea care conduce la mânie, 

resentimente, invidie, gelozie şi frustrări de orice fel este blamarea. Aceasta generează furie, cea mai 

dăunătoare dintre toate emoţiile negative. Mânia este mai distructivă decât orice forţă de pe pământ. 

Furia necontrolată distruge sănătate, relaţii, familii, afaceri şi reprezintă principala cauză a războaielor 

şi a conflictului social. Originea mâniei poate fi găsită în criticismul distructiv din copilăria timpurie. 

De fiecare dată când o persoană este criticată, ea reacţionează de parcă ar fi atacată, adoptă o poziţie 

defensivă şi are resentimente. Întrucât orice comportament pe care îl repeţi la nesfârşit devine un 

obicei, mulţi oameni dezvoltă deprinderea de a răspunde cu mânie la orice problemă, dezamăgire sau 

frustrare pe care le experimentează şi ajung să fie furioşi tot timpul în legătură cu ceva. 

Multi psihoterapeuţi şi psihiatri îşi petrec întreaga viaţă ajutându-i pe oameni să se confrunte cu 

trecutul nefericit şi să rezolve experienţele anterioare şi actuale. Cea mai puternică şi eliberatoare 

hotărâre pe care o poţi lua este aceea de a ierta pe toată lumea care te-a rănit în vreun fel. Doar prin 

eliberarea, în mintea ta, a celeilalte persoane şi prin iertarea ei te vei putea elibera pe tine însuţi. De 

aceea, cele mai multe religii accentuează importanţa clemenţei ca prim pas spre pacea minţii şi 

beatitudine telurică.  

O mare responsabilitate pe care o ai faţă de tine însuţi este să îţi schimbi convingerile interioare, 

astfel încât să fie în conformitate cu realităţile de care doreşti să te bucuri în exterior. Se poate vedea cu 

uşurinţă care îţi sunt credinţele după ceea ce faci. Poţi să-ţi exprimi întotdeauna valorile reale în 

acţiunile pe care le realizezi. Acţionezi întotdeauna în exterior în concordanţă cu modul în care eşti şi în 

care crezi pe dinăuntru. Terrance a scris cândva: "Circumstanţele nu îl fac pe om, ci doar îl dezvăluie 

pe el lui însuşi." 

În 1905, doctorul William James, de la Universitatea Harvard, a spus: "Cea mai mare revoluţie 

a generaţiei mele este descoperirea că oamenii îşi pot schimba aspectele exterioare ale vieţii lor prin 

modificarea atitudinii lor interioare." Există un singur lucru asupra căruia omul are control complet - 

conţinutul propriei minţi.  

Din nefericire, este uşor să ajungi să critici şi să te plângi. Stresul este inevitabil. Problemele nu 

se termină niciodată. Toată lumea are parte mereu de eşecuri şi dezamăgiri. Singurul lucru asupra 

căruia ai control este modul în care răspunzi la aceste evenimente stresante. Dacă o vei face într-un 

mod pozitiv, constructiv, îţi vei menţine o atitudine pozitivă în general. Atunci când mintea ta va fi mai 

clară şi mai calmă, vei fi mai creativ şi mai atent. Suntem bombardaţi continuu cu informaţii negative 

prin radio, televizor, ziare şi reviste, în interacţiunile noastre zilnice cu ceilalţi. Probabil că nu este 

lesne să ne ridicăm deasupra valului de negativitate care ne copleşeştete, dar e esenţial să faci astfel 

dacă doreşti să menţii moralul ridicat şi mintea clară şi pozitivă, prin răspunsul constructiv la stres. Poţi 
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învăţa să fii încrezător gândind în cea mai mare parte a timpului precum optimiştii. Potrivit interviurilor 

cu mii de oameni sănătoşi, fericiţi şi de succes din toate domeniile, optimiştii par a avea două 

modalităţi de a-şi gestiona viaţa. Acestea sunt atitudini mentale care se pot dezvolta prin practică. În 

primul rând, optimiştii caută aspectele pozitive în orice situaţie, mai ales atunci când au parte de 

dificultăţi şi obstacole. Ei rămân pozitivi prin faptul că se gândesc la aspectele pozitive din orice 

problemă. Şi găsesc întotdeauna ceva. În al doilea rând, optimiştii caută lecţia valoroasă din fiecare 

problemă sau dificultate. Ei cred că fiecare eşec sau obstacol temporar le-a fost trimis pentru a-i învăţa 

ceva. Mintea este structurată într-un asemenea mod, încât nu poţi să cauţi aspectele pozitive şi lecţiile 

valoroase fără să preiei întregul control asupra minţii tale conştiente. Atunci când se întâmplă astfel, te 

simţi pozitiv şi mai optimist în legătură cu tine şi cu situaţia ta. Simţi că ai control total asupra vieţii 

tale.  
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 Dacă materia are timp, cuvântul are eternitate; dacă materia e simultană numai cu secunda, 

cuvântul e simultan cu orice, oricând. 

 Viața este cel mai important dar pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. De-a lungul istoriei, 

omul a încercat prin diverse mijloace și metode să își facă viața mai ușoară, a dat naștere la diferite 

invenții care ar fi trebuit să îi ușureze munca fizică sau care ar fi trebuit să îi ofere un confort necesar 

unui trai decent. 

 Nimeni niciodată nu a gândit însă că ambiția nechibzuită a unora dintre noi poate să ne afecteze 

stilul de viață și implicit sănătatea. A fi sănătos implică a avea un stil de viață echilibrat, atât alimentar, 

cât și din punct de vedere al psihicului. 

 Sănătatea alimentației, în zilele noastre este condiționată de sănătatea mediului în care 

trăim.Toate alimentele pe care le consumăm poartă amprenta mediului în care se dezvoltă. Starea 

http://www.libris.ro/schimband-gandirea-iti-schimbi-viata-brian-CVE973-669-255-8--p317514.html?gclid=CKLc59fSrtICFYeVGwod2eIMmg#myCarousel
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mediului înconjurător este tot mai îngrijorătoare de la an la an: spațiile împădurite se reduc, deșertul se 

extinde, solurile agricole se degradează, stratul de ozon este din ce în ce mai subțire, iar atunci când 

resursele naturale sunt epuizate nu numai mediul ambiant are de suferit, ci și omul. Starea de sănătate 

nu poate fi menținută respirând aer poluat, consumând alimente și apă contaminate. 

 Conștienți fiind de sănătatea alimentației știm că a hrăni bine copiii este o necesitate. Copilul, 

ca și adultul, are nevoie de un aport alimentar echilibrat, suficient fără a fi excesiv, pentru creștere, 

furnizarea energiei, eliminarea deșeurilor, echilibrul diferitelor metabolisme și reglarea acestora. 

 În acest scop, alimentația trebuie să-i furnizeze proteine, glucide, apă, săruri minerale, vitamine 

și celuloză în proporții optime. Nu există regimuri standardizate nici pentru sugarul de trei luni, nici 

pentru copilul de un an, nici pentru adolescentul de 16 ani. Fiecare dintre noi ne adaptăm la ceea ce 

mâncăm și ne găsim într-o stare de echilibru cu niște aporturi alimentare care nu trebuie să corespundă 

în mod obligatoriu tuturor celor care avem aceeași greutate și aceeași activitate. Cel mai important este 

ca fiecare să respectăm necesarul calitativ. 

 Activitățile industriale sunt cele care prin poluarea excesivă și prin defrișarea fără limită duc la 

ruperea echilibrului în natură. Lucrul mecanizat al pământului îl scutește pe om de efort fizic, dar 

mașinile agricole poluează; diferitele erbicide și substanțe folosite împotriva buruienilor ajunse în sol 

an de an se reflectă asupra calității culturilor și a furajelor folosite în hrana animalelor. Dezvoltarea 

fermelor și a fabricilor care nu respectă condițiile de poluare și aruncă resturile în apele râurilor a dus la 

contaminarea acestora și a peștelui, sursă importantă de hrană.Tăierea masivă a pădurilor și încălzirea 

globală au dus la fenomene care au pricinuit pierderi oamenilor, inundațiile au distrus solul care ne 

oferă suport pentru hrană. 

 Știm că proteinele joacă un rol esențialmente plastic, de construcție sau de reconstrucție a 

țesuturilor. Un aport de azot este necesar zilnic pentru a permite reînnoirea materialului celular, 

compensarea pierderilor și pentru asigurarea creșterii. Atât excesul, cât și carența sunt dăunătoare. 

Fiecare proteină este un lanț specific de aminoacizi, opt dintre ei fiind esențiali și pe care organismul nu 

știe să-i fabrice. Aceștia trebuie să se găsească în alimentație: lapte, lactate, carne, pește, ouă, cartofi, 

legume și fructe, care ar trebui să fie produse bio, deoarece altfel ele pot influența negativ dezvoltarea 

omului. Din păcate, proteinele animale se asociază adesea cu grăsimi de proastă calitate (saturate), 

motiv pentru care nu trebuie consumate  în exces. 

 Un rol foarte important în alimentație pe lângă proteine îl au glucidele care acoperă nevoile de 

energie dinamică, dar în plan calitativ este recomandat să nu se utilizeze glucide în mod arbitrar, mai 

ales în alimentația copiilor. De asemenea, grăsimile nu trebuie să lipsească din alimentație, deoarece 

ele acoperă nevoile de energie calorică (căldură) ale organismului. Grăsimile animale și grăsimile 
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vegetale se consumă echilibrat, deoarece uneori provin de la animale și plante care s-au dezvoltat 

consumând diferite substanțe modificate genetic. 

 Cel mai important element pentru a întreține viața este apa. Uneori, activitățile oamenilor 

contaminează pânza freatică prin infiltrarea în sol a diverse substanțe nocive. 

 Pentru a ne dezvolta armonios este necesară o temeinică educație nutrițională prin care să 

înțelegem că sărurile minerale, fierul, vitaminele A, D, E, K, C, B, BB,, B, B au fiecare rol extrem de 

important și că unele alimente, precum fibrele vegetale și apa au rolul de curățare al organismului, de 

asemenea nu trebuie uitate, eventual trebuie readuse în consum, vegetale ca păpădia, untișorul, leurda, 

lintea, bobul, mămăliga din mălai integral, pâinea neagră, orezul nedecorticat. 

 Alimentația este bine să fie cât mai variată, toate grupele de alimente trebuie să fie prezente în 

meniu, iar prelucrarea acestora să fie igienică și corectă: fierberea se face în vas sub presiune, frigerea 

este de preferat prăjirii, sare se adaugă numai la sfârşitul mâncării și în cantitate mică. 

 Educația are un rol hotărâtor în formarea deprinderilor și de aceea se insistă pe modul corect de 

a mânca, pe obiceiul spălării mâinilor înainte și după masă și pe consumul echilibrat de alimente. 

Părinții trebuie să constituie un exemplu pentru copii, de aceea masa luată în comun are pentru copil 

importante implicații de ordin educativ și social. Bunele maniere nu se învață prin sfaturi, discursuri 

sau observații, ci numai prin exemple. Numai printr-o atitudine plină de afecțiune, dar în același timp 

fermă, adultul va învăța copilul să mănânce ce și cum trebuie. Părinții trebuie să învețe să fie flexibili, 

să știe, să fie răbdători, dar și fermi. Cu o fermitate plină de căldură pot evita discuțiile în contradictoriu 

apărute, în special, la vârsta adolescenței când tulburările de comportament alimentar sunt inevitabile 

din pricina aspectului fizic. 

 Un stil de viață sănătos poate preveni și împiedica apariția unor boli care în ultimii ani sunt din 

ce în ce mai răspândite. Un stil de viață sănătos nu se referă doar la alimentație, ci și la odihna fizică și 

psihică și la a face sport, știut fiind că sportul întreține viața și că sedentarismul este unul dintre factorii 

principali ai bolilor de inimă. Indiferent că vorbim de copii sau de adulți, fiecare depune efort sub 

diferite forme și apare oboseala, care este un fenomen general de apărare  și de aceea organismul are 

nevoie de odihnă și somn, termeni care nu trebuie confundați. 

 Un stil de viață sănătos înseamnă a avea grijă de cel mai de preț dar: viața. 
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FACTORI DETERMINANȚI PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Cioroianu Iulian 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte: 

 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. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. În această ordine de idei, cercetătorii 

Universităţii Harvard au elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se 

află exerciţiile fizice şi alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină 

integrală, secară, orez), uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic deoarece sunt sursa 

noastră de energie. Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de 

lactate vor aduce aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei 
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alimentele care trebuie consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, 

cartofi, băuturi şi dulciuri pe bază de zahăr (cele mai dăunătoare sunt: gogoşile, băuturile 

carbogazoase, cartofii prăjiţi, chipsurile, fructele de mare prăjite). 

Trebuie să-ţi impui tu singur o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţională, fără constrângeri, dar 

şi fără abuzuri. Hrana ta, adică mâncarea şi băuturile pe care le consumi 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 consumi alimente 

variate câte puţin din fiecare. Dacă mănânci după instinctul nesăţios al poftei şi consumi, de pildă, 

multe ciocolate, prăjituri sau îngheţate, s-ar putea ca, mai târziu, să regreţi amarnic. Dacă îţi plac mult 

mâncărurile şi preparatele grase, pâinea, pastele făinoase, smântâna, untul, frişca - trebuie să fii atent! 

Consumate în cantităţi mari, aceste alimente tentante (cui nu-i plac?) pot provoca, mai apoi, 

deteriorarea stării de sănătate. Cum? Întâi te poţi îngrăşa şi, ca urmare, e posibil să contactezi boli 

cardiovasculare, diabet, hipertensiune arterială, hepatită, obezitate şi chiar cancer. Încă din copilărie 

trebuie să-ţi impui, prin voinţă, să nu te îngraşi; dimpotrivă, să fii zvelt, armonios construit, plăcut în 

relaţiile cu cei din jur. 

De exemplu, dacă n-ai timp de sport şi mişcare, dacă stai mult la calculator sau la masa de lucru 

şi ai tendinţa de îngrăşare, cântăreşte-te imediat şi ia singur o hotărâre. În această situaţie, alimentele 

consistente pe care ţi le-a pus în mâncare bunica sau mama trebuie să-ţi dea de gândit. Treci repede la 

dietă, aleargă, fă sport, iar grăsimile depuse inutil dispar ca prin minune! Şi astfel corpul tău îşi reduce 

greutatea. Cântarul vorbeşte! Există ceea ce numim o... sănătate a alimentaţiei. 

Corpul nostru are nevoie, pentru a creşte şi a 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. Din 

copilărie trebuie să le cunoşti! 

 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! Luaţi glucidele mai puţin din dulciuri 

(ciocolate, îngheţate) şi mai mult din fructele şi legumele proaspete, din cereale sau lapte. Şi nu uitaţi 
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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. Feriţi-vă de cele foarte gustoase! 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 puteţi evita, măcar consumaţi-le 

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. 

Vitamina A favorizează o vedre bună, creşterea corpului. Se găseşte în unt, untură de peşte, 

gălbenuşul oului, în rădăcini de morcov, în caise, roşii, piersici. Vitamina B este prezentă în nuci, 

fasole, ouă, ficat, lapte. În absenţa acestei vitamine, se produc în final tulburări nervoase, uscarea pielii, 

căderea părului, oprirea creşterii. Vitamina C contribuie la creşterea şi rezistenţa organismului. Se află 

în legumele sau fructele proaspete şi se distruge prin fierbere. Abundă în vitamina C următoarele: 

lămâile, portocalele, roşiile, măceşele, zarzavaturile. În absenţa ei se produce boala numită scorbut, de 

care sufereau şi chiar mureau marinarii care plecau in expediţii geografice. Scorbutul duce la 

sângerarea gingiilor, căderea dinţilor. Vitamina D favorizează creşterea oaselor. În lipsa ei, mai ales la 

copiii săraci, din ţările africane şi asiatice, se produce boala numita rahitism (deformarea oaselor 

scheletului). Oasele rămân moi, fără a putea să susţină corespunzător greutatea corpului. Această 

vitamină se găseşte în untura de peşte, unt, ficat, gălbenuşul de ou. Vitamina K ajută la coagularea 

sângelui. În fine, alimentele furnizează corpului nostru atât apă, cât şi săruri minerale, cum ar fi calciul 

(mai ales din lapte), care contribuie la dezvoltarea oaselor, dar şi alte săruri utile: fosfor, fier, iod, 

magneziu, potasiu, toate necesare organismului. 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul. Sportivii de performanță declară că nu îşi pot imagina viaţa fără sport, deoarece acesta 

înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă. Deci fără mişcare nu există sănătate. Fără mişcare, 
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nici sănătate nu este! Există unele proverbe latine: Mens sana in corpore sano! (ro: Minte sănătoasă în 

corp sănătos) precum și: Medic curat, natura sanat! (ro: Medicul îngrijește, natura însănătoșește!). 

Vizitaţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control regulat, 

este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este obligatoriu. Nu 

uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur 

mililitru de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-

4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în 

exces, alcoolul încetineşte funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele 

care ar trebui să ajungă la creier alterând astfel perceptiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul 

persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim: 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele conţin 

substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzepiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, amoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de aceste 

viciu foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 
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ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Cojan Lidia Ioana  

Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, jud. Bacău 

 

           Un stil de viaţă sănătos înseamnă alimentaţie sănătoasă, mişcare, bună dispoziţie, echilibru. 

Oamenii îşi doresc o viaţă lungă şi fericită, unde boala şi necazurile să nu-i atingă.  Mai mult de 80% 

din sănătatea omului depinde de modul în care se hrăneşte, dacă face sau nu sport, dacă se odihneşte, ce 

emoţii şi sentimente experimentează. Restul de 20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul 

înconjurător şi sistemul de sănătate al ţării în care trăieşte. 

          ‖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. Niciun aliment nu poate aduce, singur, toate principiile 

nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o alimentaţie variată, moderată şi echilibrată‖, 

completează prof. univ. dr. Nicolae Hâncu.  

  Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. Alimentele pe 

care le consumi afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mentală. 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. 

http://www.google.ro/
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             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. 

Subiectul alimentaţiei ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, regimuri 

alimentare şi cure ce promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neapărat 

aderarea la o filozofie strictă de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care dau satisfacţie 

omului. Înseamnă echilibru, moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, 

ce poate fi apoi extins. Trebuie reţinut că mâncarea este una din cele mai mari plăceri ale vieţii. Toate 

alimentele, dacă sunt consumate cu moderaţie, pot fi parte a unei diete sănătoase. Dacă alimentele 

preferate ale unei persoane sunt bogate în grăsimi, sare, zahăr şi calorii, atunci trebuie fie limitată 

consumarea lor, fie înlocuirea cu substituienţi mai sănătoşi. Cheia către o dietă sănătoasă şi echilibrată 

o reprezintă moderaţia. Trebuie consumată o varietate de alimente, în special cele bogate în nutrienţi, 

precum cerealele, fructele, legumele, produsele lactate cu un conţinut redus de grăsimi, peşte, carne 

macră şi de pui. 

   O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-6 ori pe 

zi), cereale integrale, grăsimi sănătoase (Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne 

slabă. Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii 

redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. 

Este recomandat să evităm sau să reducem treptat consumul de alimente procesate, zahăr, sare 

şi grăsimi. Oamenii ar trebui să consulte întotdeauna etichetele produselor pentru a determina valoarea 

nutritivă a acestora, precum şi ingredientele şi provenienţa lor. 

De preferinţă, ar trebui ca mâncarea să fie constituită din alimente crude, fierte sau coapte şi nu 

prăjite. Dacă totuşi se recurge la prăjit, folosirea uleiurilor cum este cel de măsline sau rapiţă va fi 

alegerea cea mai potrivită.                                                                                                       

Şi în cazul persoanelor sănătoase trebuie urmărită cantitatea de sare, grăsime şi zahăr 

consumată, pentru a preveni apariţia unor afecţiuni precum hipertensiunea arterială şi 

hipercolesterolemia. Limitarea cantităţii de sare se poate face prin consumarea a cât mai multe alimente 

proaspete. Hrana preparată, precum supele, gustările gen fast-food sau mâncarea conservată, au un 

conţinut crescut în sare (sodiu). 

         Totodată, limitarea  consumului de alcool şi eliminarea băuturilor carbogazoase, ce au un conţinut 

ridicat de zahăr. În ceea ce priveşte apa, o bună hidratare este esenţială pentru funcţionarea în condiţii 

optime a organismului şi pentru eliminarea toxinelor. Recomandările diferă în ceea ce priveşte 
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consumul optim de apă, însă cifrele se învârt în jurul valorii de 3 litri pe zi pentru bărbaţi şi 2,2 litri 

pentru femei. 

         Trebuie să mai reţinem că mitul potrivit căruia a mânca sănătos înseamnă a mânca scump este 

doar atât, un mit. Există foarte multe reţete extrem de sănătoase care pot fi preparate cu un buget redus. 

 

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ STILUL DE VIAŢĂ AL OAMENILOR 

 

Prof. Constantin Liliana Violeta  

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti 

 

Viaţa cotidiană ne afectează pe toţi. Stilul de viaţă ne preocupă pe fiecare dintre noi şi ne 

defineşte. Pentru a trăi sănătos trebuie să respectăm principiile unei nutriţii optime, echilibrate, să 

practicăm activităţile fizice, să oferim organismului suficient timp pentru odihnă şi pentru relaxare, să 

eliminăm stresul, să gândim pozitiv şi să fim moderaţi, să respectăm regulile de igienă, să ne ferim de 

substanţele nocive. Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin 

autoeducare ne putem îmbunătăţi viaţa. Adevărata preocupare pentru stilul de viaţă ar trebui să includă 

pe lângă preocuparea pentru sănătatea fizică, şi preocuparea pentru activităţi ale minţii şi sufletului. 

Corpul fizic nu este altceva decât un vehicul pentru suflet şi pentru spirit.  

 

Piramida alimentaţiei sănătoase reprezintă o exprimare grafică a recomandărilor nutriţionale, a 

cantităţilor şi a tipurilor de alimente ce trebuie să fie consumate zilnic pentru a menţine starea de 

sănătate şi pentru a reduce riscul de dezvoltare a diverselor boli legate de alimentaţie. Din punct de 

vedere al efectului pozitiv pe care diferitele alimente îl au asupra sănătăţii, piramida alimentelor trebuie 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

110 

 

privită de la bază (alimentele benefice ce pot fi consumate în cantităţi mai mari) către vârf (alimente ce 

trebuie consumate cu prudenţă şi în cantităţi mici). Urcarea fiecărui etaj al piramidei se corelează cu 

scăderea cantităţii alimentelor, însă trebuie înţeles faptul că nu este interzis niciun aliment, ci doar se 

recomandă consumarea acestuia cu moderaţie. Cu alte cuvinte, piramida alimentaţiei este considerată 

Biblia unei diete echilibrate. Consumând alimente din toate grupele piramidei se realizează un aport 

adecvat de macro şi micronutrienţi. Aceasta subliniază echilibrul, varietatea şi moderaţia cu care este 

necesar ca unele alimente să fie consumate.  

Deşi nu furnizează organismului nici energie, nici vitamine, apa este un element vital în nutriţia 

organismului. Din punct de vedere al urgenţei, nevoia de apă a organismului se situează imediat după 

nevoia de oxigen. Apa este principalul constituent al organismului care reprezintă aproximativ 60% din 

greutatea corpului la bărbaţii adulţi şi 50-55% din greutatea corporală la femei. Organismul are nevoie 

de apă pentru a supravieţui şi funcţiona. După cum spunea Leonardo da Vinci, apa este ―seva vieţii pe 

pământ‖. Consecinţele deshidratării sunt dezastruoase: La pierderea a numai 10% din conţinutul hidric 

total al corpului se observă o stare accentuată de slăbiciune. La pierderea a peste 20% se instalează 

moartea. Aceste date sunt cu atât mai impresionante cu cât se apreciază că organismul poate pierde 

aproape în totalitate rezervele sale glucidice şi lipidice şi 80% din cele de proteine, fără ca viaţa să fie 

ireversibil afectată. De aceea este necesar să consumăm cel puţin 2 litri de lichide pe zi. 

Foarte importantă este mişcarea, deoarece viaţa înseamnă mişcare. Corpul omenesc este 

proiectat pentru acţiune. Sedentarismul, inactivitatea fizică sunt cauzele principale ale multor boli.  

Somnul (7-9 ore pe zi) este un proces activ în care ne refacem după oboseala fizică şi psihică. 

Somnul este esenţial pentru viaţă – asigură refacerea fizică şi psihică prin respectarea alternanţei somn 

– veghe. 

―Dacă vrei să trăieşti mult timp, respiră adânc şi rar‖, spunea un călugăr tibetan. O respiraţie 

eficientă: calmează, stimulează pofta de mâncare şi îmbunătăţeşte digestia, creşte metabolismul bazal. 

Respiraţia corectă trebuie să fie profundă, cu un ritm de 12-16 respiraţii pe minut. Aerul trebuie să fie 

nepoluat. Aerul conţine: 78% Azot (N2), 21% Oxigen (O2), 1% argon şi altele (dioxid de carbon, neon, 

heliu, ozon, hidrogen, particule de apă, alte particule). 

Starea de spirit, emoţiile ne pot de asemenea afecta viaţa. Emoţiile sunt pozitive şi negative. 

Manifestarea în exces a anumitor emoţii negative duce la îmbolnăvire, adică la acumularea de ―energie 

negativă‖ în corp, iar pentru însănătoşire e necesară manifestarea emoţiei pozitive aferente, adică 

aducerea de ―energie pozitivă‖. Gândurile şi cuvintele devin deci, importante şi pot să afecteze 

fiziologia într-un mod negativ sau pozitiv. Orice gând necesită o anumită energie cerebrală pentru a se 

forma. În producerea unui gând se foloseşte energie care, consumată, va produce la rândul ei deşeuri 
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biologice acide, care produc boli dacă nu sunt eliminate corespunzător. Emoţiile pozitive precum 

iubirea, pacea, speranţa, încrederea, credinţa şi iertarea pot alcaliniza sângele şi ţesuturile. Emoţiile 

negative de furie, resentiment şi frică sunt cele mai puternice şi mai acidifiante dintre toate emoţiile. 

Este deci necesar să gândim pozitiv. Stresul apare atunci când este depăşită capacitatea de mobilizare a 

organismului în faţa unui eveniment neaşteptat care apare. Exprimând emoţiile, diminuăm tensiunile şi 

stresul şi astfel întărim sistemul imunitar. 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă şi respectarea normelor de igienă. Stilul de viaţă este 

influenţat şi de factorii de mediu: fumat, alcool, droguri, radiaţii UV în exces, poluare. 

Importantă este şi imaginea de sine, care este definită de modul în care ne percepem propriile 

noastre caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, sociale şi spirituale care conturează şi întăresc 

dimensiunile eului nostru. Imaginea de sine ne influenţează comportamentele, de aceea este important 

să ne percepem cât mai corect, cât mai realist. Stima de sine reprezintă modul în care ne evaluăm pe 

noi înşine în raport cu propriile aşteptări şi cu ceilalţi şi este direct proporţională cu conştientizarea 

valorii noastre. Fiecare fiinţă umană este unică şi are o valoare care merită să fie respectată. Valoarea 

unei fiinţe umane este dată de suma comportamentelor, acţiunilor şi potenţialităţilor sale trecute, 

prezente şi viitoare. 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 psihofizice. Acestea ne influenţează viaţa proprie, dar şi pe cea din 

colectivitate. Aşadar corpul fizic se va vindeca în strânsă legătură cu vindecarea emoţională, spirituală, 

deoarece „Omul este un TOT‖. ―Nu trebuie să încercăm a vindeca trupul fără a căuta să tămăduim 

sufletul...", spunea Platon. Nu putem separa fizicul de suflet, de emoţii şi de gânduri!  

Aşadar, pentru a avea o viaţă sănătoasă este importantă educaţia. Elevii trebuie încurajaţi să 

citească, să se documenteze pentru că informaţia este privită ca resursa cea mai de preţ a omenirii, mai 

importantă chiar decât cele clasice (munca, natura, capitalul). Bill Gates spunea: „Modul cum culegi, 

administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un câştigător sau un înfrânt în viaţă‖. Este important ca 

elevii să cunoască şi să adopte un stil de viaţă sănătos. În şcoli acest lucru este realizat prin diferite 

activităţi, prin informare, expoziţii de desen.  
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Pentru a identifica factorii care conduc către un stil de viaţă sănătos, se recomandă utilizarea 

următorului rebus: 

Rebus: 

1. Stare fiziologică normală și periodică de repaus a ființelor, necesară redresării forțelor, 

caracterizată prin încetarea totală sau parțială a funcționării conștiinței, prin relaxare musculară, 

prin încetinirea circulației, a respirației și prin vise. 

2. Stare a ceea ce este viu. 

3. Produse în stare naturală sau prelucrate care servesc ca hrană. 

4. Lichid incolor, fără gust și fără miros care are formula chimică H2O. 

5. Atitudine a omului care privește cu încredere viața și viitorul. 

6. Ansamblu de reguli și de măsuri practicate pe care cineva le respectă pentru a-și păstra 

sănătatea. 

7. Planetă a sistemului solar, locuită de oameni. 

8. Deplasare a unui obiect sau a unei ființe. 

9. Ființă superioară, socială, care se caracterizează prin gândire, inteligență și limbaj articulate, iar 

din punct de vedere morfologic prin poziția verticală a corpului și structura piciorului adaptată 

la aceasta, mâinile libere și apte de a efectua mișcări fine și creierul deosebit de dezvoltat. 

10. Ansamblu de măsuri şi de activităţi pedagogice desfăşurate în mod sistematic în vederea 

formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului. 

11. Stare a unei balanțe în care părțile comparate sunt egale. 

12. Trup. 

13. Amestec de gaze care alcătuiesc straturile inferioare ale atmosferei și care este absolut necesar 

vietăților aerobe. 

14. Fiecare dintre elementele noi, în raport cu cunoștințele prealabile. 
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15. Reacție afectivă puternică și uneori neașteptată, care induce o stare de bine în funcționarea 

organismului. 

16. Totalitatea proceselor afective, intelectuale și voliționale ale omului. 

17. Cumpătare. 

18. Stare bună a unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și 

regulat. 

                      

               

18 

      

              

1 S O M N 

   

            

2 V I A T A 

    

         

3 A L I M E N T E 

    

            

4 A P A 

      

            

5 O P T I M I S M 

 

         

6 I G I E N A 

      

         

7 P A M A N T 

      

        

8 M I S C A R E 

      

        

9 O M           

      

       

10 E D U C A T I E 

      

        

11 E C H I L I B R U 

    

      

12 C O R P 

           

        

13 A E R 

          

 

14 I N F O R M A T I E 

          

    

15 E M O T I E   P O Z I T I V A 

  

    

16 S U F L E T 

           

         

17 

            

                       

În acest fel, elevii vor fi încurajaţi să adopte un stil de viaţă sănătos! 
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CUM SĂ RĂMÂI FERICIT CA STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Cordoș Adriana  

Liceul Tehnologic Agricol „Al. Borza” Ciumbrud, jud. Alba 

 

Sunt un om obișnuit care îmi adresez și întrebări ontologice când e vorba despre un stil de viață 

sănătos, ca și cum aș fi primul cercetător cu acces la surse noi de informații, a căror procesare devine o 

conștiință revelatoare. Astfel, mă întreb care e importanța omului în Univers, continui interogându-mă 

dacă acesta din urmă răspunde nevoilor noastre, apoi despre posibilitatea unui hazard al genezei 

Universului cum îl știm. Nivelul macro îl raportez mereu la cel micro, uman, respectiv relaționând 

Universul cu limbajul, conștiința și credința omului. Existența și manifestarea destinului, a realității, a 

fericirii și a succesului nu scapă demersului interogativ orgolios. 

 Problematizarea inițială am găsit-o la un tânăr poet clujean, Alex Anastasiu-Suciu (avea 12 ani 

la momentul publicării primului său volum de versuri), care mi-a certificat pertinența justificativ-

existențială a lui ‖de ce?‖: ‖Ne naștem orbi,/ Trăim orbi,/ Iar atunci când ne trezim/ Între cei pierduți,/ 

Ne întrebăm…/ De ce?‖ Azi voi beneficia de efectele unei operații pe retina rațiunii și voi expune 

concluziile unei expuneri de idei în măsura în care sunt asemenea unui moderator de talk-show 

intelectual, care și-a ales singur invitații, unul și unul. La fel de firesc îmi e să am o perspectivă 

cosmică asupra sensului vieții omului, în care imaginea unei hărți macrocosmice include doar umila 

fericire umană de a fi capabili să admirăm măreția Universului. Înțeleg că pe Pământ însă, fericirea ca 

stare durabilă poate fi utopică, în primul rând pentru că Universului nu îi pasă de oameni! Sau cum atât 

de elocvent spune Mihalyi Csikszentmihalyi, arhitectul noțiunii de flux, ca proces al implicării totale în 

viață, ‖fericirea se obține atât de greu pentru că Universul nu a fost creat ca să răspundă nevoilor 

noastre (contrar miturilor construite de omenire spre consolare)‖. (Csikszentmihalyi, 2008, p.20). 

Faptul că renumitul psiholog maghiar afirmă că Universul a fost creat, și nu că a apărut pur și simplu 

merită o replică norvegiană, scriitorul Jostein Gaarder venind cu o explicație inedită despre geneza 

Universului, ca rezultat al unui hazard conjunctural, așadar un nou pretext de reflecție: ‖Nu există nicio 

intenție inerentă, niciun scop și nicio esență în Univers. Și dacă prima formă de viață a luat ființă aici, 

și chiar dacă biosfera a dat naștere la ceea ce tu numești perlele magice ale conștiinței, toate acestea nu 

sunt altceva decât rezultatul unui accident pur și simplu. Așa cum se exprimă câștigătorul Premiului 

Nobel, biologul francez Jacques Monod: Universul nu a dat naștere vieții, și nici biosfera nu a dat 
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naștere omenirii. Numărul nostru câștigător a ieșit, întâmplător ca la jocurile de noroc de la Monte 

Carlo.‖(Gaarder, 2011, p. 91). 

În schimb, viața a dat naștere conștiinței de sine, idee pe care aleg să o ilustrez cu două versuri, 

lirismul reprezentând pentru umanitate limbaj universal și cu un fragment dintr-un interviu acordat 

Martei Petreu de către Anton Dumitriu, un intelectual care a fost timp de 6 ani și 3 luni în detenție 

comunistă (1948-1954). În poezia Cântec II, de Gabriela Melinescu, eul liric este în expectativa 

verbalizării Pământului: ‖și-aștept la capăt de pământ/ să înfrunzească verzi silabele pe el.‖ Imensitatea 

cosmosului și măreția forței interioare a omului sunt similare în sublim, experiența carcerală a 

deținutului politic o poate dovedi și reprezintă o modalitate de rezistență a sănătății psihice: ‖Cea mai 

mare virtute a omului e credința ca stare de luciditate, de convingere absolută, care într-adevăr 

depășește omul. Conștiința omenească ajunge la un anumit nivel unde, într-adevăr, ea e singură.‖ 

(Petreu, 2004, p. 17). 

 În aceste condiții ipotetice, de dragul demersului propus, ideea de destin al cărui stăpân să fie 

omul pare verosimilă și justificată. Psihologul Mihalyi Csikszentmihalyi susține că ‖tot ceea ce trăim - 

bucurie sau suferință, interes sau plictiseală - este reprezentat în minte ca informație. Dacă putem 

controla această informație, putem hotărî cum va fi viața noastră.‖ (p. 17). Trecând oceanul, încrederea 

în succesul omului crește, jurnalistul și scriitorul american Malcolm Gladwell consideră că putem 

modela lumea după dorința noastră, mângâindu-ne orgoliul: ‖Dacă lucrezi suficient de serios și te 

afirmi, și îți folosești mintea și imaginația, poți da formă lumii după dorința ta.‖(Gladwell, 2009, p.175-

176). Oamenii de succes sunt cei cărora li s-au oferit oportunități, dar care au avut tăria și prezența de 

spirit să profite de ele. Ei sunt produsul unei epoci istorice și ai unei comunități, ai oportunității și a 

moștenirii spirituale. Succesul lor nu este prin urmare excepțional sau misterios, ci se construiește pe 

unele avantaje și moșteniri, meritate, nemeritate sau bazate pe noroc. Un om provenind dintr-o familie 

umilă nu are succes în ciuda originii sale, ci datorită acesteia. Înțelepciunea românească despre rolul 

educației, deloc anacronică, deși vine din Epoca Marilor Clasici, prin graiul savuros al lui Creangă 

expune independența față de posibili exploatatori: ‖Ale noastre sunt floare la ureche pe lângă cele ce se 

spune în cărți. Ș-apoi. Să fie cineva de tot bun, încă nu este bine. Din cărți culegi multă înțelepciune, și, 

la drept vorbind, nu ești numai așa, o vacă de muls pentru fiecare.‖(Creangă, 1996, p.125). 

 Efectul de bumerang al expunerii ne întoarce la ideea de realitate, de autonomie a acesteia în 

afara comprehensiunii umane: ‖Faptul că nu avem acces la lucrul în sine nu înseamnă că gândirea și 

limbajul nostru nu pot descrie și ceva ce nu este exterior, chiar dacă acest ceva nu poate fi descris decât 

descriindu-l, adică utilizând limbajul și gândirea. Independent de interese, opinii, versiuni aparținând 

unuia au altuia dintre indivizi, există o realitate efectivă, lumea-așa-cum-este-ea. Putem purta câte 
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discuții vrem asupra formei celei mai adecvate de reprezentare a ei, ea va continua să existe în mod 

obiectiv și să dureze independent.‖ (Cornea, p. 35). Mai mult, spune teoreticianul român, 

comportamentul și cuvintele noastre sunt constrânse de realitate, care ne impune să acționăm ca atare. 

De exemplu, când e culoarea roșie la semafor, mă opresc și valorizez reprezentarea ca fiind reală, 

adevărată. Filosoful existențialist Henri Bergson stabilește adversarul redutabil al realității, ideea de 

viitor, care prin multele posibilități, prin speranța acestuia este mai plăcut decât realitatea. În schimb, 

protagonistul romanului Viața lui Pi meditează și el la lumea-așa-cum-este-ea și la intervenția epică a 

omului: ‖Lumea nu este doar așa cum este. E diferită în funcție de înțelegerea noastră, nu-i așa? Și ca 

să înțelegem ceva, trebuie să adăugăm ceva, nu asta face viața o poveste?‖ (Martel, 2007, p. 225) .  

Cum să rămân fericit, ca stil de viață sănătos? Se pare că ceea ce credeam că este o aspirație de 

maximă intensitate sufletească, dar de scurtă durată, a preocupat filosofi, psihologi și alți teoreticieni și 

este o experiență posibilă, repetabilă și vizionară. Henri Bergson, în Eseu asupra datelor imediate ale 

conștiinței, descrie manifestarea și efectele fericirii, ca o didascalie la începutul actului unei piese de 

teatru: ‖Fericirea interioară este, ca și pasiunea, un fapt psihologic izolat ce va ocupa inițial un plin al 

sufletului […] Ulterior ideile și senzațiile noastre se succed cu rapiditate sporită; gesturile pe care le 

facem încep să nu ne mai coste același efort. Atingând punctul culminant, în stare de fericire extremă, 

percepțiile și amintirile noastre se îmbogățesc cu o calitate inexplicabilă, comparabilă unei călduri sau 

lumini stranii, care ne este atât de necunoscută încât, în anumite momente, întorcându-ne asupra 

noastră înșine, ne încearcă uimirea de a fi.‖ (p. 35). 

Mihalyi Csikszentmihalyi, în Flux: psihologia fericirii definește fericirea ca experiență 

optimală: ‖Am trăit cu toții momente în care, în loc să fim în voia unor forțe anonime, am simțit că 

avem controlul asupra acțiunilor noastre, că suntem stăpâni ai propriului destin. În asemenea rare 

momente, suntem într-o stare de încântare profundă, a cărei amintire este durabilă și rămâne un fel de 

reper a ceea ce ar trebui să fie viața. Vom numi această stare experiență optimală.‖(p.13). André 

Malraux ar fi fericit de soluția psihologului maghiar, ca reacție la absurdul existenței: ‖Găsim fericirea 

prin implicare totală în fiecare detaliu al vieții noastre, și nu căutând-o în mod direct […] Pe termen 

lung, experiența optimală dă un sentiment de control – sau mai bine zis, un sentiment de participare 

determinarea conținutului vieții – care se apropie, mai mult decât orice altceva, de ceea ce înțelegem în 

mod obișnuit prin fericire‖ (p. 12-14).  

 În loc de concluzie, mă voi juca cu substantivele care denumesc obiectele de discuție ale 

prezentului eseu: Omul în univers vine cu conștiința destinului de succes ca fericire în realitate! 
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RESPECTAREA REGULILOR DE IGIENĂ - CEL MAI DE PREȚ ALIAT AL 
SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. dr. Cristescu Carmen - Școala Gimnazială Nr.112 București 

Prof. Pătru Ioana Sorina - Școala Gimnazială Nr.1 Gălbinași, jud. Călăraşi 

 

Cultura generală, inclusiv cultura sănătăţii, se formează prin instrucţia generală a populaţiei în 

setul continuu al generaţiilor. Această secvenţă a culturii generale, ce poartă titulatura specifică „de 

sănătate‖, mai este considerată şi azi ca fiind o activitate de bază şi obligatorie a serviciilor de sănătate, 

în loc să fie apreciată ca o noţiune de „pregătire continuă‖, de „educaţie premanentă‖, de 

„perfecţionare‖ pe un fond pregătit general în sistemul instrucţiei publice a populaţiei. Veriga 

principală pe care ar trebui să acţioneze serviciile de sănătate şi cele educaţionale pentru a avea 

rezultate bune, pe termen scurt şi lung, privind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, este 

educaţia pentru sănătate. Ca sistem care include conştiinţa stării de sănătate, procesul de 

predare/învăţare şi participarea, educaţia pentru sănătate are ca scop creşterea nivelului de cunoştinţe 

medicale ale populaţiei în domeniul sanogenezei, protecţiei mediului şi prevenirii bolilor; formarea şi 

dezvoltarea unor deprinderi corecte care să promoveze sănătatea, precum şi crearea unei poziţii active 
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faţă de sănătatea individuală şi de problemele sănătăţii publice, în sensul atragerii şi capacitării maselor 

la participarea activă în vederea realizării şi consolidării sănătăţii. 

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane. Sănătatea 

nu este doar absenţa bolii sau a infirmității (Organizația Mondială a Sănătății, 2000). Starea de sănătate 

şi de boală este influențată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii 

psihologici şi sociali. Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că la temelia promovării sănătăţii stau 

cinci principii care au în vedere următoarele: implicarea populaţiei ca un întreg, în contextul vieţii ei de 

zi cu zi, concentrându-se mai puţin asupra populaţiei cu risc crescut de apariţie a unei anumite boli, de 

unde necesitatea informării adecvate în vederea luării deciziei; orientarea asupra determinanţilor 

sănătăţii: factori de mediu, comportamente, servicii de sănătate, biologie umană, promovarea sănătăţii 

fiind îndreptată spre acţiune; utilizarea de metode, abordări diferite, complementare, incluzând 

comunicarea, educaţia, legislaţia, măsurile fiscale, schimbarea organizaţională, dezvoltarea comunităţii 

şi activităţile locale spontane împotriva riscurilor asupra sănătăţii, sectorul sanitar, singur, neputând 

realiza menţinerea şi promovarea sănătăţii; urmăreşte asigurarea participării publice şi transformarea 

cunoştinţelor dobândite în comportamente, prin participarea concretă şi eficientă a publicului; 

promovarea sănătăţii reprezintă o activitate comună în domeniul social şi medical, implicarea 

personalului medico-sanitar în creşterea nivelului de educaţie pentru sănătate a întregii populaţii având 

un rol important în răspândirea şi susţinerea promovării sănătăţii. Factorii psihosociali care influențează 

starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele sănătoase sau de risc, abilități cognitive, emoționale 

şi sociale, atitudini şi valorile personale relaționate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen. 

Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care 

descriu stilul de viată: alimentație echilibrată, practicarea exercițiului fizic, reducerea consumului de 

alcool, renunțarea la fumat, folosirea metodelor de prevenție a bolilor cu transmitere sexuală, adoptarea 

altor comportamente preventive (vaccinări, verificări medicale periodice, screening-uri), respectarea 

orelor de somn. Comportamentele sănătoase sunt învățate social de către copii prin observarea şi 

imitarea adulților. De exemplu, alimentația, practicarea exercițiului fizic sunt comportamente care se 

învață din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preșcolară) şi au un rol definitoriu în 

dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă 

relaționate cu stilul de viaţă sănătos. 

Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos 

care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum şi 

mijloacelor şi procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui comportament sanogenic. Păstrarea 

sănătății şi lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. De altfel, 
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cuvântul sănătate care evocă o stare atât de prețioasă fiecăruia apare frecvent în vorbirea curentă, 

nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine. Scrisorile strămoșilor noștri romani se încheiau 

de obicei cu urarea: „vale‖ (fii sănătos). 

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. Obiectivul de bază al educației 

pentru sănătate constă în formarea şi dezvoltarea în rândul populației, începând de la vârstele cele mai 

fragede, a unei concepții şi a unui comportament igienic, sanogenic, în scopul apărării sănătății, 

dezvoltării armonioase şi fortificării organismului, adaptării lui la condițiile mediului ambiental natural 

şi social, cât şi al participării active a acesteia la opera de ocrotire a sănătății populaționale. În acest 

sens, este necesară formarea unei opinii de masă, fundamentată științifică, față de igiena individuală şi 

colectivă, faţă de alimentație, îmbrăcăminte, muncă şi odihnă, față de utilizarea rațională a timpului 

liber şi a factorilor naturali de călire a organismului, faţă de evitarea factorilor de risc, precum şi a 

modului de solicitare a asistenței medicale şi a diferitelor mijloace de investigație şi tratament. 

Educația pentru sănătate are trei laturi: cognitivă, care constă în comunicarea şi însușirea de noi 

cunoștințe necesare apărării şi menținerii sănătății; motivațională, adică asigură convingerea populației 

privind necesitatea prevenirii şi combaterii bolilor şi a dezvoltării armonioase a organismului, prin 

respectarea regulilor de sanogeneză. 

Organizația Mondială a Sănătății definește educația pentru sănătate drept arma cea mai eficace 

a sănătății populaționale, ceea ce impune « să fie asigurată educația pentru sănătate a populației şi să fie 

determinate sectoare în care aceasta să participe la aplicarea tuturor programelor de sănătate publică, 

pentru a marca astfel răspunderea personală şi colectivă a tuturor membrilor societății în ocrotirea 

sănătății umane». 
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METABOLISMUL LIPIDELOR 

 

Prof. dr. David Aura-Manuela  

Colegiul Național Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, jud. Bacău 

 

Astăzi se înregistrează mari progrese în domeniile biologiei, medicinii și tehnologiei. Cu toate 

acestea, societatea umană nu face față agresorilor propriei sănătăți: fumatul, consumul de băuturi 

alcoolice și droguri, sedentarismul, consumul de alimente bogate în colesterol, grăsimi animale și 

aditivi, stresul, emoțiile negative și, nu în ultimul rând, lipsa de informare sau indiferența față de efectul 

acestora asupra organismului uman. Excesele alimentare au crescut îngrijorător incidența obezității, 

diabetului, bolilor cardiovasculare, cancerului în rândul populației, mai ales la copii și tineri.  

Denumirea de lipide provine din limba greacă: lipos – gras, grăsime. Grăsimile reprezintă esteri 

compuși ai acizilor grași cu alcoolul trivalent al glicerinei. Metabolismul lipidic cuprinde 

transformările suferite de către grăsimile din alimente, după ce ele au pătruns în organism, precum şi 

neogeneza lor (sinteza lipidelor din substanţe nelipidice). 

Lipidele din hrană, pentru a trece de barierele intestinale, trebuie în prealabil, în mare măsură, 

scindate (desfăcute), fenomen ce se petrece în tubul digestiv (figura următoare). 

 

 

Digestia și absorbția lipidelor 

 

http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_lipide.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie.html
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Lipidele din alimente, trec din gură în stomac, prin faringe şi prin esofag, cu structura 

neschimbată. La nivel gastric, transformările suferite de grăsimi sunt nesemnificative, cu excepţia 

copiilor mici, care posedă enzime din categoria lipazelor (lipaza gastrică), cu care pot scinda grăsimile 

din lapte şi din ouă. Adevăratele transformări digestive ale lipidelor se petrec la nivelul duodenului, sub 

influenţa bilei şi a sucului pancreatic, precum şi la nivelul intestinului subţire, datorită activităţii 

lipazelor intestinale. Bila, produsul de secreţie şi excreţie al ficatului, deşi nu conţine enzime (cu 

excepţia fosfatazei alcaline), îndeplineşte un rol de seamă în scindarea moleculelor lipidelor, datorită 

sărurilor biliare, care se formează pe seama colesterolului. Bila realizează emulsionarea grăsimilor 

(fracţionarea lor în picături foarte fine), favorizând în acelaşi timp, activitatea lipazelor intestinale, 

precum şi absorbţia acizilor graşi (Albu R.M.). Grăsimile, după emulsionare, sunt cu mult mai uşor de 

scindat de către lipaze, care realizează hidroliza acestora. Lipaza pancreatică, care este activată de către 

sărurile biliare, de către ionii de calciu şi de către aminoacizi, realizează desfacerea lipidelor în acizi 

graşi şi glicerol (glicerină). O anumită cantitate de grăsimi este scindată şi sub acţiunea lipazelor 

intestinale. În urma hidrolizei se formează micelii minuscule, sub forma unor picături extrem de fine, 

mult mai mici decât cele rezultate din emulsionarea biliară, care conţin: produşi de hidroliză (acizi graşi 

şi glicerină), digliceride, monogliceride şi cantităţi mici de trigliceride nescindate. Acizii graşi şi 

glicerolul trec liberi sau reesterificaţi, prin pereţii intestinului subţire, în limfă şi în sânge, în urma 

procesului de absorbţie. Unele trigliceride din alimente se absorb ca atare. Absorbţia acizilor graşi şi a 

glicerolului antrenează cu sine trecerea dincolo de pereţii intestinali a vitaminelor liposolubile (A, D, 

E, F, K). 

În circulaţia generală, lipidele şi produşii lor de hidroliză enzimatică ajung pe cale limfatică 

(75-85%) şi pe cale sanguină, prin vena portă (15-25%). O bună parte din lipidele care trec în limfă, 

ajung în plămâni, unde sub influenţa lipazei pulmonare sunt oxidate. Acesta însemnă că, prin creşterea 

amplitudinii respiraţiei, se pot arde în mod direct grăsimi. Proporţia în care lipidele urmează o cale faţă 

de alta (limfatică sau sanguină) depinde de gradul de descompunere ale acestora, din timpul digestiei. 

Unele gliceride care nu s-au descompus şi cele care se reesterifică, se absorb trecând aproape numai  

prin sistemul căilor limfatice. Acizii graşi liberi însă, trec preponderent în vena portă. În ficat, prin vena 

portă, ajung, doar  aproximativ 20% din grăsimi. Dacă grăsimea ajunsă la ficat se depune aici pentru 

mai mult timp, are loc infiltraţia grasă a ficatului (steatoza hepatică), având ca urmare scăderea 

funcţiilor acestui organ de importanţă vitală. Perturbarea are loc, fie atunci când ficatul este sărac în 

glicogen, fie când este împiedicată ieşirea grăsimii din celulele hepatice. Cea de-a doua situaţie apare 

ca o consecinţă a formării insuficiente de fosfolipide, prin lipsa factorilor lipotropi. Ficatul nu are 

menirea de a depozita lipidele, iar dacă totuşi acestea se acumulează la acest nivel, se produc 

http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_enzime.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_enzime_cateva_enzime_mai_importante.html#lipazele
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_alimente_cu_proteine_complete_oul_de_gaina.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticAbsorbtie.html
http://www.bioterapi.ro/despre_noi/index_despre_noi1_bibliografia_siteului.html#albu_r_m_anatomia
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteMinerale_saruri_elemente_ioni.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAminoacizi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteGlicerolul_glicerina.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_aparate_si_sisteme_si_boli_sistemul_circulator.html#sangele
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteTrigliceride.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteVitamine_covitamine_provitamine_vitagene.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteVitaminele_F.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticAbsorbtie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticLipotrop.html
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perturbări. Depozitul principal pentru grăsimi îl reprezintă ţesutul adipos, dar supraîncărcarea lor 

produce scăderea mase musculare și obezitate. 

  La nivelul organismului uman, lipidele joacă rol energetic, funcţional şi de constituţie. După 

absorbţie, lipidele urmează mai multe căi, care se pot intersecta:  

 se depozitează în ţesutul adipos, ca substanţe de rezervă, sub formă de trigliceride;  

 se stochează temporar în ficat;  

 în urma unor reacţii, intră în structura unor substanţe complexe (lipoproteine), unele dintre ele 

rămânând în circulaţia sanguină;  

 se oxidează în ţesuturi, până la dioxid de carbon şi apă, cu eliberare de energie (1 g de lipide 

poate elibera 9,3 kcal). 

Grăsimile din organism, se află sub formă de: trigliceride, fosfolipide, colesterol şi acizi graşi 

liberi. Biosinteza colesterolul poate fi realizată de toate celulele nucleate ale organismului, cu excepția 

celulei nervoase mature și pornește de la acetil-CoA, locul central fiind ocupat tot de ficat.  

Recent s-a descoperit că, în afara de cele trei tipuri de colesterol cunoscute: HDL (lipoproteine 

cu densitate mare) – „colesterolul bun‖, LDL (lipoproteine cu densitate joasă) – „colesterolul rău‖ și 

VLDL (lipoproteine cu densitate foarte joasă), ultimele două fiind implicate în apariția bolilor 

cardiovasculare și al IV-lea tip de colesterol produs de ficat MGminLDL (ultradens), cu implicații mai 

grave în formarea și depunerea plăcilor de aterom și crescând riscul de infarct miocardic și accident 

vascular cerebral la vârstnici și diabetici. Norma zilnică de colesterol este de 0,3-0,6 g, iar a grăsimilor 

la o persoana de 70 kg se încadrează între 70-100 g pe zi.  

În afara unor dereglaje, tulburări sau temporar – în cazul unui regim alimentar bogat în grăsimi, 

componentele lipidice ale sângelui, se menţin în limite constante, graţie unor mecanisme 

neurohormonale elaborate (valorile normale ale acestora sunt prezentate în tabelul următor). 

         Valorile normale ale constantelor lipidice (Rădulescu E.) 

 

 

 

 

 

 Metabolismul lipidelor este sub control endocrin, desfășurându-se cu participarea hormonilor 

anterohipofizari, tiroidieni, pancreatici și suprarenalieni, alături de sistemul nervos. Lipoliza și 

lipogeneza sunt reglate de hormonii implicați în metabolismul glucidelor: insulina împiedică 

depozitarea lipidelor în țesutul adipos și diminuează concentrația acizilor grași din plasma sanguină. 

Lipide plasmatice Denumirea constantei Valori normale 

Lipide totale Lipemie 500-700mg% (5-7h/l) 

Trigliceride Trigliceridemie max. 200mg% (2g/l) 

Colesterol Colesterolemie 120-180mg% (1,2-1,8g/l) 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteTrigliceride.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteLipoproteine.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente_caloria_si_kilocaloria.html
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Adrenalina și noradenalina stimulează lipoliza trigliceridelor și determină creșterea concentrației 

acizilor grași în plasmă, având un efect opus.  

 Metabolismul lipidelor este puternic influențat de starea funcțională a glandei tiroide (Cucuianu 

M., 1994). Hipertiroidismul determină un consum rapid al lipdelor, în timp ce hipotiroidismul 

favorizează depozitarea lor. Hormonul somatotrop (STH) determină la organismele tinere acumularea 

de acizi grași neesterificați în plasmă.  

Important este de reținut că în dezasimilația energetică, prioritatea metabolică este acordată 

glucidelor, care se oxidează în totalitate pe parcursul a 24 de ore, deoarece capacitatea de stocare a 

glicogenului este limitată. În aceste condiții, lipidele, dacă nu există nevoi energetice imediate, se vor 

depozita în țesutul adipos (Rădulescu E., 2004). Singurele substanțe care îngrașă în mod direct sunt 

lipidele exogene, ceilalți compuși cunoscuți ca furnizori de kilograme în plus, acționează indirect. 

Atunci când se urmărește scăderea în greutate, concomitent cu un aport scăzut de grăsimi animale și 

vegetale în alimentație, trebuie consumate doar glucidele care se absorb lent, cantitatea de glucide 

introdusă în corp să fie mai mică și să se evite consumul acestora alături de lipide.  
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ALIMENTAŢIA SÃNÃTOASÃ 

 

Prof. Diaconescu Mirela Emilia 

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano Buzău”, jud. Buzău 

 

 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, ateroscleroza), sau cu afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 
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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 

intervenţii chirurgicale. 

 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 a 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 uşor 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 
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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. 

 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 substante vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazãre, fasole verde, varzã, broccoli, roşii, fulgi din 

cereale, pâine integralã, griş, 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 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 linişte; 
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 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; 

 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). 
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LAPTELE - UN ALIMENT COMPLET?! 

 

Prof. Diaconu Valeria 

Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, jud. Olt  

 

Laptele a constituit prima noastră hrană. Laptele - un aliment complet?! Medicii recomandă 

consumul zilnic de lapte și produse lactate. Nutriționiștii spun că laptele este parte dintr-o grupă 

esențială de alimente. 

Laptele este unul dintre rarele alimente, dacă nu singurul, în care sunt prezente toate elementele 

nutritive de bază, în proporții optime şi cu biodisponibilitate crescută, putând fi eficient utilizate de 

organism. Dacă ar avea şi fibre, l-am putea numi alimentul ideal, pentru că am putea trăi consumând 

doar lapte şi produse lactate. Laptele este considerat un produs de bază în alimentație datorită valorii 

sale nutritive. Prezența în compoziția sa a proteinelor, grăsimii, mineralelor și vitaminelor, recomandă 

laptele ca un produs de bază în alimentație datorită valorii sale nutritive, ca un produs care nu trebuie să 

lipsească din "coșul" zilnic.  

Fundația pentru Alimentație Sănătoasă (FPAS) din România avertizează că pe piața românească, 

de fapt în piețele agricole din țară, există, însă, și lapte "falsificat". 

Calitatea laptelui se determină prin: 

 examenul organoleptic  

 aprecierea calității igienice  

 analize fizico – chimice 

 Examenul organoleptic 

Laptele se apreciază orgaoleptic în încăperi luminate natural (sau artificial dacă este asigurată o 

iluminare de 800 lucsi/m2), fără mirosuri și la o temperatura ambiantă de ~15˚C - 20˚C. Culoarea se 

apreciază la lumina naturală, turnându-l într-un vas de sticlă incolor. Modificări ale culorii pot să apară 

ca urmare a consumului unor furaje, poluare cu anumiți germeni, adaos de apă, etc. Opacitatea se 

examinează odată cu aprecierea culorii. În mod normal laptele este opac, însușire conferită laptelui de 

către grăsimea sub formă de emulsie sau suspensie și substanțele proteice care formează o soluție 

coloidal-opacă. Laptele își pierde opacitatea în cazul falsificării și în urma poluării cu diverși germeni 

care descompun cazeina. Consistența laptelui trebuie să fie fluidă, omogenă. Se apreciază prin turnarea 

laptelui pe pereţii unui vas din sticlă. Aspectul. Laptele integral este un lichid fluid, opalescent, fără 

corpuri străine, sedimente sau flocoane. Mirosul se apreciază la deschiderea vasului în care este 
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ambalat produsul. Mirosul laptelui este plăcut, specific de lapte crud sau tratat termic. Pentru o 

apreciere corectă a mirosului, laptele trebuie încălzit la 35-400 C și bine omogenizat. Gustul laptelui 

este influențat și de specia de la care provine, de furajare, de sănătatea glandei mamare, de tratamentul 

termic la care a fost supus etc. 

 Aprecierea calității igienice a laptelui 
În lapte poate ajunge o paletă largă de impurități nedorite: praf, particule de furaje, păr, urme de 

fecale, nisip, fire de textile etc. Identificarea acestor impurități ne dă indicații despre condițiile de 

igienă în care s-a muls laptele și în același timp, asupra modului de întrebuințare și la ce tratament 

trebuie supus. Calitatea igienică a laptelui este dată de lipsa impurităților sau cantitatea de sediment să 

nu depășească 1ml la 1 litru de lapte. 

 Analize fizico - chimice 

Fiind un produs biologic, compoziția și proprietățile laptelui variază în anumite limite în funcție 

de o serie de factori (specie, rasă, aria geografică, hrană, perioada de lactație, starea de sănătate a 

animalului).  

 Pasteurizarea laptelui 

Pasteurizarea, procedeu inventat de Pasteur, implică încălzirea laptelui la 72-75 grade Celsius, 

cu un timp de menţinere de 15-20 secunde înainte ca acesta să fie răcit. Laptele pasteurizat are un 

termen de valabilitate de 5-15 zile dacă a fost refrigerat corespunzător pe timpul transportului şi 

distribuţiei. Prin ultrapasteurizare, laptele este expus timp de numai 2-4 secunde la o încălzire intensă, 

în intervalul de 135 - 150 grade Celsius. Procedeul UHT (Ultra HighTemperature) este un proces 

continuu ce are loc într-un sistem închis, prevenind recontaminarea produsului cu microorganisme 

purtate de aer. Produsul trece printr-o succesiune rapidă de etape de încălzire şi răcire. Rezultatul final 

este un produs care până la desigilare, poate fi păstrat timp de aproximativ şase luni fără a fi necesară 

refrigerarea. 

 Falsificările laptelui și depistarea lor  
Aproape 50% din laptele de pe piaţă este contrafăcut pentru a se obţine profituri consistente, iar 

80% nu respectă normele legale, susţine Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului 

(ANPC). Analize de laborator comandate de ANPC au scos la iveală faptul că piaţa românească de 

lapte are grave probleme. Mai exact, 45% din laptele trimis la laborator pentru analize a fost găsit 

neconform. Sare, untură de porc, seu, uleiuri vegetale, aditivi, făină, lapte praf, toate se găsesc din plin 

în laptele din comerţ. Conform datelor puse la dispoziţie de ANPC, în cadrul unui control naţional 

privind laptele de consum s-a depistat că 80% dintre produsele controlate nu respectă normele legale - 

au conţinut greşit, eticheta este eronată, depozitarea improprie etc. 
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 Implicațiile adaosului de substanțe conservante  
Substanţele conservante stopează brusc înmulţirea microbilor, împiedicând, prin aceasta, 

creşterea acidităţii laptelui. Pentru a-şi masca neglijenţa şi superficialitatea în aplicarea corectă a 

regulilor de igienă în mulgerea animalelor, unii producători caută să înşele vigilenţa şi buna-credinţă a 

consumatorului. Astfel, pentru a opri în mod brutal, procesul de înmulţire a microbilor în lapte, 

producătorii adăugă în conţinutul acestuia o serie de substanţe conservante: apă oxigenată, acid salicilic 

(aspirină) şi salicilaţi, acid benzoic şi benzoaţi, formol, bicarbonat de potasiu, acid boric şi chiar 

antibiotice. Substanțele conservante distrug bateriile lactice, care transformă zaharurile din lapte în acid 

lactic. Bacteriile nelactice (numite proteolitice) din lapte, unele fiind chiar patogene, sunt afectate mai 

puţin. În plus, apar microbi nedoriţi (nelactici), printre care şi agentul patogen Stafilococcusenterotoxic, 

care, prin înmulţirea rapidă poate provoca intoxicaţii grave. Aceste efecte toxice pun în pericol 

sănătatea noastră, motiv pentru care ele sunt interzise prin lege, iar laptele tratat cu aceşti conservanţi 

devine un produs falsificat, producătorii riscând pedepse penale. Alături de consecințele sanogenetice 

nu sunt de neglijat nici consecinţele tehnologice și cele de ordin economic.  

 Implicațiile adaosului de neutralizanți 
Laptele proaspăt are o reacţie uşor acidă. Creşterea acidităţii peste o anumită limită indică un 

lapte vechi, acidulat; scăderea acidităţii sub limita inferioară se datoreşte adaosului de neutralizanţi. 

Acidifierea laptelui este cauzată de fermentația lactozei cu formarea și acumularea treptată a acidului 

lactic. Prin adaosul de substanțe neutralizante, carbonat sau bicarbonat de sodiu şi chiar hidroxid de 

sodiu, acidul lactic este neutralizat parțial sau în totalitate determinând scăderea acidității, substanţe 

care produc bacterii şi toxine. Dacă laptele consumat conţine substanţe alcaline, odată ajunse în 

aparatul digestiv, aditivii distrug bacteriile lactice şi lasă cale liberă dezvoltării bacteriilor de 

putrefacţie. Adăugarea de substanţe neutralizante şi de conservanţi în lapte împiedică coagularea şi 

fermentarea corectă a acestuia în procesul de fabricare, în consecinţă, randamentul produselor lactate 

va fi redus, şi va aduce pagube materiale însemnate procesatorilor. 

 Adaosul de apă  
Aproape toate metodele de falsificare descoperite pleacă de la folosirea apei tratată cu aditivi şi 

cu alte substanţe. Din zece litri de lapte, dacă se daugă unul de apă se obţin 11 litri de produs care vor 

fi vânduţi, deci un profit mai mare.  

 Substituirea grăsimii din lapte cu grăsimi străine (animale sau vegetale) 

Această metodă se foloseşte pentru a se ascunde diluarea accentuată a produsului cu apă. Laptele 

contrafăcut astfel poate fi depistat când grăsimea nelactată se separă sub anumite forme, iar mirosul şi 

gustul sunt ale grăsimii adăugate. Pentru a masca diluarea sau smântânirea se mai foloseşte sare, adaos 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

130 

 

de amidon (făină de grâu sau alte materii). Acestea au rolul de a corecta densitatea. Laptele falsificat cu 

făină se poate verifica cu o picătură de tinctură de iod.  

 Adaosul de azotaţi (sub acțiunea unor oxidanți sau a unor bacterii, ei sunt reduși la azotiți, care 

blochează transportul oxigenului prin hemoglobină). 

 Concluzii  

Calitatea laptelui nu este legată numai de nivelul componenților valoroși, ci și de nivelul bacterial 

și biologic, de substanţe inhibitorii (impurităţile, dezinfectanții, antibioticele).  

Laptele este unul din produsele alimentare care se pretează ușor la diverse manopere frauduloase: 

substituiri totale sau parțiale, directe sau indirecte ale unuia sau mai multor componenți valoroși, 

adaosul de apă, extragerea grăsimii, amestecului laptelui de la diferite specii, mascarea unor defecte sau 

prevenirea instalării unor stări de alterare, cea mai cunoscută fiind menținerea acidității normale a 

laptelui prin adaos de conservanți şi neutralizanți.  

Consecințele consumului de lapte falsificat sunt legate de modificarea dinamicii dezvoltării 

microbiotei din lapte, prin inhibarea microflorei acidolactice și favorizarea creșterii și multiplicării 

bacteriilor proteolitice și a celor patogene; alături de modificările tehnologice (randament scăzut de 

prelucrare, greutate la coagulare), dar și efecte negative asupra sănătății consumatorilor. 
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ADEVĂRATA SĂNĂTATE ÎNSEAMNĂ STAREA DE BINE 

 

Prof. Drehuţă Cristina  

Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, jud. Suceava 

 

Adevărata sănătate înseamnă starea de bine emoţională, fizică, mentală şi sufletească, psihică, 

spirituală. Un stil de viaţă sănătos poate fi contagios, însă nu trebuie să aşteptăm să ne„infectăm‖ de la 

alţii, ci să încercăm să fim propriii purtători ai acestui virus al sănătăţii! Ce înseamnă însă să trăim 

sănătos şi de ce am face-o, dacă de multe ori este mult mai comod să abordăm fiecare zi fără restricţii? 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a 

evita anumite boli. Trăind sănătos ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe 

partea fizică, cât şi pe cea emoţională. Nu oricine poate avea un trup perfect, dar oricine poate avea o 

sănătate bună, un număr corect de kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

Deci, consider că unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este 

alimentaţia. Alimentele pe care le consumăm afectează modul în care arătăm şi ne simţim, sănătatea 

fizică şi mentală. Subiectul alimentaţiei ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, 

regimuri alimentare şi cure ce promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă 

neapărat aderarea la o filozofie strică de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau 

satisfacţie. Înseamnă echilibru, moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de 

bază, ce poate fi apoi extins. 

O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume, cereale integrale, 

grăsimi sănătoase şi carne slabă. Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, 

păstrând nivelul de calorii redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii 

arteriale.  

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? 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. 
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Cu alte cuvinte, stilul de viaţă este suma alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi, care au 

un impact pe termen scurt sau lung asupra noastră. De aceea ar trebui să respectăm câteva principii 

importante ale unui stil de viaţă sănătos. Să respectăm principiile unei nutriţii optime, adică cantităţi 

potrivite, variate şi echilibrate. Din fericire, să ai o dietă sănătoasă nu trebuie să fie o provocare pentru 

nimeni. Funcționează pe același principiu ca și alte lucruri în viață: pe măsură ce practici ceva cât mai 

mult, cu atât devine mai ușor de făcut. Deci, să introducem varietatea în dieta noastră. Organismul 

nostru este complex și are nevoie de o cantitate variată de nutrimente pentru a funcționa corect, dar să 

practicăm mâncatul conștient acordându-i mesei noastre timpul și locul cuvenit pentru a ne bucura de 

acest obicei. În plus, vom mânca doar atât cât să ne săturăm: creierul ne va comunica mult mai repede 

când am atins nivelul de saturație și astfel vom evita mâncatul compulsiv. 

E vorba despre a fi mai conştient de cum mănânci decât despre ceea ce mănânci. Cei care 

mănâncă conștient sunt conștienți de obiceiurile lor alimentare și de cum mănâncă. Ei sunt cu un pas 

înaintea foamei. Ei mănâncă atunci când le e foame și se opresc atunci când s-au săturat. Mâncatul 

conștient te ajută să mănânci mai încet, să savurezi și să nu mai mănânci pe ”pilot automat”. 

Un alt principiu este să practicăm orice activitate fizică; pentru a avea o viață lungă și fără boli, 

alături de o dietă sănătoasă trebuie să facem și sport. Mai exact, orice tip de activitate fizică.  

Oferă-i organismului suficient timp să se odihnească prin relaxare, prin somn. Realitatea este 

că, dacă nu dormi suficient, nu vei avea un nivel optim de energie și de productivitate în ziua 

respectivă. Este important să te trezești în fiecare dimineață la aceeași oră și să mergi la culcare când te 
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simți obosit. Dacă respecți acest principiu timp de câteva zile, organismul tău se va regla și te vei simți 

mai plin de energie pe zi ce trece. 

 Elimină stresul din viața ta. Stresul nu numai că ne face irascibili tot timpul, dar afectează și 

starea de sănătate a organismului. Există numeroase metode prin care se poate ţine sub control stresul, 

de la yoga şi meditaţie până la practicarea unor sporturi şi mersul la somn. 

 Un alt principiu ce trebuie respectat este motivaţia adică gândirea pozitivă pentru a avea un stil 

de viaţă sănătos. Pentru a avea un stil de viaţă sănătos trebuie evitate gândurile negative. Gândurile 

noastre creează realitatea în care trăim. Să ne păstrăm controlul asupra minţii şi să le influenţăm în mod 

pozitiv. Gândurile pozitive duc la sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra 

întregului organism. Să ne motivăm cu idei pozitive citind cărţi pozitive şi îndeplinind 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 altele cu aptitudini asemănătoare, dar care nu sunt optimiste. De asemenea, gândirea pozitivă îţi 

creşte imunitatea organismului şi te ajută să scapi rapid de orice boală care te afectează. Singuri ne  

alegem modul în care gândim. Deci, gândeşte pozitiv! Gândeşte inteligent!. 

 Moderaţia în toate este alt principiu al unui stil de viaţă sănătos. Găseşte un echilibru în viaţă şi 

poţi să faci aproape orice, dacă îl faci cu moderaţie. Un exemplu clasic este consumul de alcool. Poţi să 

bei un pahar, două de alcool, însă dacă depăşeşti zilnic aceste cantităţi înseamnă că ai deja o problemă. 

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. 

 De asemenea, prea multă moderaţie reprezintă o altă problemă cu care trebuie să ne confruntăm. 

Nu este un capăt de ţară dacă îţi pierzi o seară pe săptămână în club, dacă mănânci într-o zi o ciocolată 

neagră întreagă. Este în regulă să mai treci din când în când prin astfel de momente. Doar că totul să fie 

cu moderaţie, inclusiv moderaţia în sine. 

 Educaţia, dezvoltarea personală, consider că este un alt principiu. De ce educaţia? Pentru că 

aceasta contribuie la construirea unei vieţi frumoase şi sănătoase. În afara faptului că prin educaţie 

deprindem cunoştinţe noi, cu ajutorul autoeducaţiei ne putem îmbogăţi viaţa. Deci, citeşte cât mai mult, 

mergi la teatru, vizionează filme documentare, lucruri ce te interesează şi inspiră. 

Ca o concluzie, fiecare în parte hotărăşte dacă doreşte să adopte cu adevărat un stil de 

viaţă sănătos! 
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ALIMENTAȚIA ȘI EXAMENELE 

 

Prof. Duică Mihaela Elena 

Liceul Teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, jud. Dâmbovița 

 

Potrivit nutriţioniştilor, succesul la examene depinde şi de regimul alimentar al elevilor şi 

studenţilor în perioada de pregătire. Pentru a pregăti rezistenţa la stres şi a face faţă mai bine stresului şi 

oboselii, elevii, studenţii, dar şi adulţii au nevoie de surse alimentare de lecitină, vitaminele din grupul 

B şi magneziu. 

 Lecitina este prima recomandare în asemenea situaţii. Uleiurile vegetale, gălbenuşul, seminţele 

de floarea-soarelui, seminţele de susan, alunele de pământ sunt cele mai bune surse de lecitină. Lecitina 

este un antioxidant natural care intră în componenţa membranelor celulare de la nivelul creierului. 

Alimentele bogate în lecitină combat tulburările de concentrare, de memorie, stările de oboseală şi de 

epuizare. 

 Fierul, care sporeşte capacitatea de concentrare, se asimilează cel mai bine din alimentele de 

origine animală. De aceea, carnea, ouăle, ficatul nu trebuie să lipsească din dieta celor care depun efort 

intelectual. 

 Un rol foarte important în stimularea capacităţii de memorare au de asemenea vitaminele din 

grupul B şi magneziul. Fructele şi legumele proaspete, cerealele integrale, lactatele, ouăle sunt sursă 

bună de magneziu. În acelaşi timp, cerealele integrale sunt recunoscute pentru aportul de B-uri. Foarte 

bun tonic pentru sistemul nervos este busuiocul. Astfel, cei cărora le place acest condiment pot să îl 

presare în mâncare. S-a dovedit că seminţele de susan contribuie la întărirea memoriei. 

DE EVITAT 

Există alimente care au efecte adverse asupra sistemului nervos şi care trebuie evitate mai ales 

în perioada examenelor sau în momentele în care depunem efort intelectual intens. În această categorie 

se încadrează unele sortimente de brânzeturi, dulciurile, băuturile carbo-gazoase, cafeaua. 

Unele brânzeturi conţin tiramină, substanţă care favorizează apariţia migrenelor şi unele 

tulburări de concentrare. De asemenea, trebuie redus consumul de dulciuri. În exces, dulciurile 

http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/cele-6-principii-ale-unui-stil-de-viata-sanatos/
http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-viata-sanatos.html
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provoacă hiperglicemie, care provoacă nervozitate, hiperactivitate. Coloranţii, îndulcitorii artificiali din 

biscuiţi, sucuri sunt la originea hiperactivităţii şi a lipsei de concentrare în rândul şcolarilor. 

MINERALE 

O alimentaţie sănătoasă este singura sursă de minerale pentru organismul uman, deoarece acesta 

nu le poate produce. Fără minerale, nicio fiinţă de pe pământ nu ar putea supravieţui. Aceste elemente 

esenţiale reprezintă aproximativ 5% din greutatea corpului uman.  

Cerealele sunt bogate în minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor sau zinc.  

 Calciul este important pentru sistemul osos şi pentru dantură. El previne apariţia osteoporozei şi 

a multor probleme cardiovasculare. Alimente bogate în calciu sunt laptele, produsele din lapte sau 

cerealele integrale. 

 Fierul măreşte capacitatea de efort a organismului şi întăreşte sistemul imunitar. Consumul de 

fier ameliorează semnele de oboseală şi reduce riscul apariţiei anemiei. Surse recunoscute de fier sunt: 

cereale integrale, lapte, pâine, mazăre verde, spanac. 

 Magneziul are un rol foarte important în creşterea rezistenţei corpului la infecţii şi 

îmbunătăţirea randamentului intelectual. Împreună cu calciul, magneziul combate stresul şi stările 

depresive. De asemenea, este un element important în buna funcţionare a sistemului cardiovascular. Vă 

puteţi procura magneziul din cereale integrale, legume, nuci sau alune. 

 Fosforul, însoţit de calciu, ajută la menţinerea sănătăţii danturii şi a oaselor. Surse importante 

de fosfor sunt cerealele integrale, carnea de pasăre, peştele, produsele lactate sau fructele uscate.  

 Zincul măreşte capacitatea de rezistenţă a organismului în faţa infecţiilor. Totodată, are un rol 

important în accelerarea vindecării rănilor şi în reducerea substanţială a nivelului de colesterol din 

organism. Fructele de mare, ouăle, mazărea, cerealele integrale, fasolea sunt bogate în zinc.  

VITAMINE 

Fără vitamine organismul nu poate funcţiona normal. Ele au rolul de a ne da putere şi energie în 

fiecare zi şi lipsa oricărei vitamine ne poate deregla întregul organism. Se pot găsi vitamine în foarte 

multe produse de origine vegetală precum fructele, legumele, produsele cerealiere cât şi în produse de 

origine animală cum ar fi carnea, brânza, laptele sau ouăle. 

Vitaminele au un rol esenţial în buna funcţionare a sistemului nervos, a sistemului imunitar şi a 

vederii. Este important însă de ştiut că vitaminele nu-şi pot îndeplini rolul în organism în lipsa 

celorlalte substanţe nutritive, mai ales a mineralelor. 

Vitaminele din cereale sunt însă special dozate de specialişti nutriţionişti astfel încât să acopere 

o mare parte din doza zilnică recomandată. Deci exact cât are nevoie organismul dumneavoastră. O 
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porţie de cereale este bogată în vitaminele C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 şi acid folic. Prin urmare am 

putea fi într-o formă maximă în fiecare zi.  

Ce e recomandat să mănâncăm la micul dejun şi de ce? 

Răspuns: Micul dejun este prima şi cea mai importantă masă din zi, deoarece el trebuie să 

asigure energia şi nutrienţii necesari desfăşurării activităţilor din prima parte a zilei. 

Micul dejun nu poate fi suplinit de nicio altă masă a zilei şi ar trebui să acopere 20-30% din necesarul 

zilnic de energie.  

Pentru acoperirea tuturor principiilor nutritive se recomandă:  

 cereale integrale - asigură necesarul de energie prin glucidele conţinute; fiind bogate şi în 

vitamine din grupul B, calciu, fier şi fibre alimentare constituie alegerea ideală pentru 

menţinerea sănătăţii;  

 lapte şi produse lactate (iaurt, brânză) - furnizează proteine de calitate superioară, calciu şi 

vitaminele D şi A;  

 fructele - proaspete sunt principala sursă de vitamina C necesară creşterii rezistenţei 

organismului la acţiunea agenţilor infecţioşi sau toxici.  

Din punct de vedere nutritiv care este cel mai bun moment al zilei când trebuie să mâncăm 

cereale integrale? Pentru a avea un efect benefic trebuie să consumăm de mai multe ori pe zi cereale 

integrale? 

Răspuns: Un mic dejun echilibrat şi complet este esenţial pentru întreaga familie, în special 

pentru cei care depun efort intelectual. Deşi niciun aliment nu alcătuieşte un mic dejun perfect, există 

câteva realităţi confirmate despre cerealele integrale, care le transformă într-o alegere ideală pentru 

menţinerea unei stări de sănătate optime.  

Nu este de omis nici faptul că cerealele integrale se pot consuma şi la gustări, împreună cu lapte 

sau iaurt, sau pot fi incluse şi la cină; dar de regulă obiceiul de a le servi la micul dejun se asociază cu 

creşterea randamentului fizic şi intelectual în prima parte a zilei. 

Pentru copii se recomandă cereale integrale, în special la micul dejun, datorită aportului de 

energie şi substante nutritive, care le asigură rezultate mai bune la şcoală. 
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ADITIVII ALIMENTARI, UN PERICOL PENTRU SĂNĂTATE 

 

Prof. Dumitraşcu Maria Magdalena 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, jud. Dolj 

 

Aditivii alimentari sunt acele substanţe chimice de sinteză, rareori substanţe de semisinteză, ce 

sunt adăugate în timpul procesului tehnologic al unui aliment. Aditivii alimentari sunt folosiţi cu scopul 

de a face mai uşoară prelucrarea alimentelor, conservabilitatea lor, pentru a le  îmbunătăţi calităţile 

organoleptice, adică mirosul, gustul şi aspectul. Potrivit unei clasificări europene, în faţa substanţelor 

chimice de sinteză, folosite în compoziţia unui aliment se pune litera E. 

Rolurile aditivilor alimentari 

E-urile sunt adăugate în alimente cu 5 scopuri principale: 

 Menţinerea consistenţei produsului 

Substanţele folosite în acest scop se numesc emulgatori şi au rolul de a asigura un amestec omogen 

între apă şi grăsimile alimentare, crescând astfel consistenţa produsului. Stabilizatorii conferă o textură 

omogenă produsului şi, deşi nu sunt emulgatori în adevăratul sens al cuvântului, participă la 

stabilizarea emulsiilor. Astfel de substanţe sunt pectinele, agarul, folosite mai ales în gemuri, 

marmelade. Există şi aditivi care, puşi în diverse mixturi, cresc vâscozitatea produsului final, fără să 

influenţeze substanţial restul proprietăţilor. Pe ambalajele alimentelor emulgatorii sunt simbolizaţi prin 

E400-E500, iar printre ei sunt recunoscuţi ca nefiind dăunători organismului E407, E421 (manitolul de 

cofetărie), E440 (acid ascorbic). Glucomananul însă, un agent de textură (E425) ce se găseşte de obicei 

în jeleuri, trebuie evitat, fiind un posibil toxic respirator. 

 Îmbunătăţirea sau menţinerea îndelungată a valorilor nutritive 

Pentru a îmbogăţi conţinutul în nutrienţi al alimentelor (atât solide cât şi lichide) se adaugă în procesul 

de fabricaţie diverse vitamine şi minerale. Acest lucru se întâmplă, mai ales în cazul produselor 

conţinând făină, cereale, margarină şi lapte, iar scopul este de a creşte conţinutul în nutrienţi necesari 

funcţionării în parametri optimi ai organismului, crescând astfel şi valorile nutritive ale produsului 

alimentar în sine. În această categorie sunt incluse substanţele antioxidante, agenţii de tratare a făinii, 

agenţii antispumanţi. Este recomandat ca produsele care conţin astfel de aditivi să fie semnalizate 

corespunzător pe ambalaj. 

 Împiedicarea sau întârzierea alterării produselor 
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Adăugarea unor astfel de aditivi în alimente are scopul de a împiedica eventuala contaminare cu 

germeni rezultaţi din procesele de alterare a ingredientelor. Conservanţii au capacitatea de a întârzia 

degradarea alimentelor datorată contactului cu aerul, bacteria, fungi sau alte microorganisme. Unii 

conservanţi se folosesc în patiserie şi menţin timp îndelungat aroma produselor prin împiedicarea 

alterării grăsimilor vegetale din aluat. Conservanţii sunt responsabili şi de păstrarea aspectului şi 

gustului fructelor proaspete mai mult timp. Există o serie de conservanţi care au însă efecte nocive 

asupra organismului, cum ar fi: E230, E231, E233 (prezenţi în produsele conţinând citrice) sau 

diverşi nitraţi şi nitriţi din mezeluri, brânză (aceştia au potenţial cancerigen). 

 Corectarea acidităţii şi alcalinităţii alimentelor 

Pentru a modifica balanţa dintre conţinutul acid şi alcalin al unui produs, având drept rezultat 

influenţarea directă a gustului, aromei sau culorii, se pot folosi agenţi speciali: corectori de gust şi 

miros, corectori de aciditate, acidifianţi, potenţiatori de aromă. În această categorie sunt incluşi şi 

agenţii de afânare ce reacţionează la căldură cu bicarbonatul de sodiu şi determină creşterea produselor 

de cofetărie şi patiserie. 

 Conferirea culorii şi sporirea aromei 

Coloranţii aromatizanţi, edulcoranţi (îndulcitorii artificiali) sunt adăugaţi în timpul preparării în diverse 

scopuri, cum ar fi să înlocuiască coloraţia pierdută în timpul procesării, pentru a spori aroma sau, cum 

este cazul îndulcitorilor noncalorici, pentru a menţine conţinutul în calorii al produsului respectiv cât 

mai scăzut. O parte dintre aceşti aditivi sunt de provenienţă naturală (cum ar fi clorofila - un colorant 

folosit în cofetărie), altele, în schimb, au origine sintetică (fiind mai periculoşi pentru organism). 

 Surse alimentare de aditivi 

Aditivii pot fi prezenţi în alimente ca rezultat al folosirii lor voite, pentru a le spori gustul, dar şi 

conţinutul nutritiv, pentru a prelungi valabilitatea sau pur şi simplu din motive estetice (pentru a face 

produsul mai atractiv pentru consumator). Astfel de aditivi se găsesc în cantităţi crescute (în funcţie de 

scop, desigur) în majoritatea produselor comerciale. O categorie specială de aditivi este cea care 

conţine substanţe ce nu sunt adăugate în mod intenţionat de către producător, însă apar în produsul finit 

ca rezultat al proceselor de preparare şi procesare. Cantităţile lor sunt, însă, foarte reduse. 

 Efecte adverse 

Datorită faptului că o parte din E-uri s-au dovedit că au acţiune nocivă asupra organismului 

consumatorilor, specialiştii în domeniul sănătăţii publice au alcătuit o listă cu aditivi acceptaţi şi 

recunoscuţi ca fiind siguri spre a fi utilizaţi (această listă cuprinde aproximativ 700 de altfel de 

substanţe) şi o listă cu aditivi toxici. Aceste liste sunt verificate permanent şi actualizate în funcţie de 

feed-back-ul primit de la consumatori şi de rezultatul diverselor testări şi determinări chimice al căror 
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rol este aprecierea siguranţei acestora. Printre aditivii aprobaţi sunt zahărul, sarea, oţetul (dintre cei 

clasici), precum şi lecitina (antioxidant natural), riboflavina (E300), acidul ascorbic natural (E440), 

manitolul de cofetărie, tocoferolul (vitamina E, cu dovedit efect antioxidant). Lista E-urilor periculoase 

conţine substanţe cu acţiune toxică şi chiar posibil cancerigenă asupra organismului, cum ar fi: 

glutamatul de sodiu (neurotoxic), acidul benzoic (E320), nitratul de potasiu, nitratul de sodiu, eritrozina 

(provoacă mutaţii genetice, amarantul (cancerigen), sunset yellow (care se găseşte în muştar, gemuri şi 

determină cancer tiroidian), tartrazina, zaharina (posibil cancer de vezică urinară). 

           Pentru a fi catalogat ca sigur pentru utilizare, un aditiv trebuie să fie atent verificat, iar rezultatul 

să confirme că prin utilizarea sa organismul nu va fi afectat. Există unele substanţe care, deşi au efecte 

dăunătoare asupra organismului uman şi animal, sunt utilizate în comerţ, însă cantitatea utilizată 

reprezintă de fapt 1/100 parte din cea care ar avea efecte nocive. Această recomandare privind 

cantitatea are rolul de a limita astfel consumul ei de către public. În această grupă se încadrează de 

obicei şi substanţele cu potenţial alergic (cum ar fi sulfiţii, care sunt totuşi, folosiţi drept conservanţi 

E220-E228).  Persoanele cu antecedente alergice sunt sfătuite să verifice atent eticheta produselor ce 

conţin în mod uzual astfel de aditivi, cum ar fi: fructele confiate, berea, vinul, oţetul de vin, prăjiturile, 

pentru a evita declanşarea unor reacţii noi. De asemenea, persoanele cu diverse intoleranţe 

alimentare (la lactoză, sucroză) ar trebui să consulte ambalajul produsului înainte de a-l cumpăra, 

pentru a evita eventuale evenimente neplăcute. 

Specialiştii verifică periodic listele de aditivi, astfel încât să poată oferi consumatorilor un punct 

de reper în ceea ce priveşte conţinutul în astfel de substanţe al diverselor produse de pe piaţă. Însă, 

pentru ca această listă să fie cât mai completă, consumatorii, la rândul lor sunt rugaţi să informeze 

autorităţile de sănătate publică în legătură cu conţinutul posibil toxic şi periculos al unor alimente. De 

asemenea, citirea cu atenţie a ambalajelor şi etichetelor este foarte utilă şi indicată persoanelor cu 

antecedente de alergii alimentare. 

 

Webografie:  

1. http://www.sfatulmedicului.ro 

2. http://www.insp.gov.ro 
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O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ, UN OM SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. primar Dumitrescu Daniela 

Şcoala Gimnazială Cărpiniş - Crasna, jud. Gorj 

 

Calitatea vieţii poate fi privită din punct de vedere al individului, al unei comunităţi umane sau 

al societăţii umane per ansamblul ei. În funcţie de aceste dimensiuni, calitatea vieţii devine o mărime 

relativă care capătă nuanţări diferenţiate în funcţie de contextul de abordare. Ceea ce se regăseşte însă 

cu constanţă, indiferent de contextul de abordare, reprezintă laturile definitorii ale conceptului. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii orice societate civilizată a creat o infrastructură din ce în ce 

mai complex prin care se urmăresc toate laturile multidimensionale ale vieţii. Acest lucru a fost impus 

de faptul că omul modern conştientizează din ce în ce mai mult toate laturile care concură la definirea 

calităţii vieţii sale, atât ca individ, ca membru în societatea umană, cât şi ca entitate universală. 

Hrănirea este pentru orice fiinţă vie una din funcţiile biologice de bază prin care se defineşte 

viaţa biologică. Hrana este definită ca suportul material al hrănirii prin care se întreţin funcţiile vitale 

ale organismului şi se permite multiplicarea acestuia în vederea perpetuării speciei. Din acest punct de 

vedere hrana este o necessitate materială, care oferă organismului suport structural şi energetic 

existenţei, bunei funcţionări, creşterii şi dezvoltării şi în final multiplicării. Hrana aduce din mediu baza 

material şi energia necesară vieţii.Prin aceasta hrana este un element de relaţie cu mediul. Fiind un 

element extern organismului, ea poate fi adecvată sau neadecvată, înscriindu-se în alt sistem de 

dualitate bine-rău, folositor-nefolositor. 

Hrana este bună dacă este folositoare, adică asigură toate necesităţile trofice ale organismului 

uman şi este nefolositoare dacă determină îmbolnăvirea organismului. În felul acesta ea poate avea atât 

caracter antientropic cât şi entropic. Această abordare este însă simplistă, suficientă pentru a define 

hrana animalelor sălbatice în demersul lor nutritiv natural. 

Alimentul este definit ca bunul material de folosinţă umană utilizată pentru satisfacerea nevoilor 

nutritive de ordin structural, funcţional şi energetic al organismului. Scopul primordial al alimentului 

este satisfacerea nevoii de hrănire.  

Alimentaţia trebuie privită ca procesul de asigurare optimă a necesităţilor nutritive ale 

organismului, care să nu inducă efecte negative, astfel încât să asigure sănătatea umană. Pentru a 

realize acest scop alimentele trebuie să fie suficiente cantitativ şi să prezinte anumite condiţii de calitate 

care să satisfacă necesităţile.  
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Calitatea alimentelor este o noţiune complexă, a cărei dimensiune trebuie definită şi delimitată 

clar. Când se face referire la calitatea unui produs, alimentar sau nealimentar, aceasta poate fi definită, 

din punct de vedere al consumatorului, ca ansamblul însuşirilor unor valori de întrebuinţare. Calitatea 

produselor se realizează în procesul de concepţie şi de producţie a bunurilor şi aceasta se manifestă în 

procesul de consum. 

În epoca actuală, odată cu dezvoltarea societăţii tehnologice şi informaţionale latura spirituală a 

alimentaţiei este trecută pe un plan secundar al preocupărilor fiecărui individ. Omul modern, sub 

motivul lipsei de timp se hrăneşte de cele mai multe ori aleatoriu. Alimentele oferite pe piaţa modernă 

vin în sprijinul acestui nou obicei uman prin produse fast-food sau pregătite industrial, astfel încât ele 

pot fi consummate fără, sau cu o minimă procesare casnică, oricând şi oriunde, mai exact ori de câte ori 

omul simte senzaţia de foame. Aceste produse satisfac prin calitatea lor necesităţile materiale la un 

nivel din ce mai ridicat. Alimentele sunt prezentate cât mai esthetic şi sunt însoţite de ambalaje şi 

publicitate atrăgătoare, astfel încât şilatura estetică pare a fi satisfăcută. 

La o analiză mai atentă se observă însă că prin acest nou mod de consum al alimentelor latura 

spiritual este prejudiciată major întrucât alimentaţia este redusă la satisfacerea nevoii de hrană şi a 

plăcerii simţurilor. Se pierde total comuniunea social oferită de contextual servirii mesei, indifferent că 

el se desfăşoară la nivel familial sau la nivel de grupuri de oameni. Dacă mesele festive, mesele de 

afaceri sunt încă prezente în viaţa socială a societăţii moderne, mesele din sânul familiei sunt reduse de 

cele mai multe ori pentru week-end sau pentru concedii. 

Un semnal de alarmă în acest sens a fost tras în primul rând de psihologi, care au remarcat o 

înstrăinare şi desocializare a omului modern, urmată de nutriţionişti care au remarcat că nu este 

suficient ca omul să consume doar alimente cu valoare nutriţională. Consumul trebuie să se asigure în 

condiţii de confort fizic şi psihic, astfel încât alimentele să îţi atingă scopul. Se pune astfel problema 

dacă omul modern se hrăneşte mai bine sau această stare de beatitudine este doar o aparenţă, în esenţă 

realizându-se o depreciere a laturii alimentare a calităţii vieţii. 

Desigur, argumentele există pro şi contra, ceea ce a generat o împărţire a tezelor comunităţii 

ştiinţifice din diferite domenii ale ştiinţelor vieţii şi a celor sociale, dezbaterea fiind deschisă. 

Alimentaţia este nu un simplu act de hrănire, ci un complex de trăiri şi cu siguranţă o alimentaţie 

sănătoasă garantează un om sănătos. Foarte important este să nu uităm să ne şi odihnim. Oboseala 

poate fi simptomul unic al unei intoleranţe sau alergii la un anumit tip de aliment. Stresul de asemenea 

este foarte periculos. Este recomandat să facem ceva ce ne relaxează în fiecare zi.  Somnul de noapte 

sau cel scurt de după-amiază ne odihneşte creierul şi ne redă vitalitatea. 
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Pentru asigurarea unei vieţi sănătoase este indicat aşadar să respectăm nişte reguli cum ar fi: 

controlul greutăţii corporale, exerciţiul fizic zilnic, limitarea aportului de grăsimi, reducerea 

consumului de zahăr rafinat, creşterea consumului de cereal integrale, limitarea consumului de 

colesterol la 300 mg/zi, consumul zilnic de lactate degresate, consumul moderat de proteine, excluderea 

alcoolului şi tutunului. 

În concluzie, alimentaţia raţională combinată cu exerciţiul fizic, condiţionează dezvoltarea 

normală, multilateral şi armonioasă a organismului şi desfăşurarea în bune condiţii a funcţiilor tuturor 

organelor. 
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RADICALII LIBERI ŞI IMPACTUL LOR ÎN ORGANISMUL UMAN 

Prof. Dumitru Viorica - Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir”  Suceava 

Prof. Dumitru Constantin - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava 

 

 Ce sunt  radicalii liberi și cum se formează 

 Elementul indispensabil vieții este oxigenul, fiind esenţial în funcţionarea celulelor 

producătoare de energie. Organismul uman transformă şi elimină corect oxigenul în dioxid de carbon în 

procent de 98%., restul de  2% se află la originea unor specii „hiper – reactive‖, numite „specii reactive 

ale oxigenului―, cum sunt anionii peroxid şi superoxid sau radicalul hidroxil, cunoscute sub numele de 

radicali liberi. Prin urmare radicalii liberi sunt derivați oxidați ai moleculei de oxigen, cu deficit 

electronic, deci instabili, care cauzează disfuncţii ale tuturor celulelor organismului.  

Prin formarea radicalilor liberi au loc modificări structurale rapide şi schimbări funcţionale 

permiţând implicarea radicalilor în reacţii multiple. 

  Radicalii liberi pot fi definiţi ca atomi sau molecule ce conţin în structura lor un electron 

neîmperecheat. Când o moleculă pierde un electron, devine dezechilibrată din punct de vedere 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

143 

 

electrochimic, instabilă biochimic şi extrem de reactivă, căutând să-şi recapete stabilitatea prin 

sustragerea violentă a unui electron de la altă moleculă. Când un radical liber (din reziduurile toxice din 

mediul înconjurător) atacă o moleculă normală pentru a-i sustrage un electron, molecula îşi modifică 

proprietăţile iniţiale, transformându-se la rândul ei în radical liber. O  astfel de celulă la nivel molecular 

îşi pierde funcţiile de bază, transformându-se într-o sursă de noi radicali liberi, gata să atace alte celule 

denaturându-le funcţiile. Se generează astfel un lanţ necontrolat de reacţii biochimice dăunătoare 

pentru organism, cu repercursiuni  grave în timp. 

 Rolul radicalilor liberi  

În sistemele vii radicalii liberi sunt componente necesare în procesul de maturare al structurilor 

celulare. Radicalii liberi produşi de propriul organism joacă un rol important în sistemul de apărare 

celulară, distrugând bacteriile şi virusurile, descompunând poluanţii chimici şi neutralizând toxinele. 

De asemenea, ne ajută să producem energie și să luptăm cu infecțiile, dar atunci când sunt în exces 

aceștia produc îmbătrânirea prematură a celulelor și noi trebuie să limităm cantitatea de radicali liberi 

din organism.  Deci, completa eliminare a radicalilor liberi, pe lângă că este imposibilă, este și 

dăunătoare. 

 Efectele radicalilor liberi asupra organismului 

Efectele potenţial dăunătoare ale producţiei normale de radicali liberi din organism sunt ţinute 

sub control de enzimele de eliminare, destinate special acestui scop. Efectul radicalilor liberi în exces 

asupra organismului nostru este similară acțiunii distructive a ruginii asupra fierului. 

Radicalii liberi alterează ADN-ul și ARN-ul din celule prin legarea la lanțurile de ADN și astfel 

viitoarele lanțuri de ADN vor conține mutații și vor multiplica celule nesănătoase. În alte cazuri 

radicalii liberi pot modifica ADN-ul astfel încât acesta să se multiplice la nesfârșit și foarte rapid. Acest 

proces produce cancerul. 

Un alt efect al radicalilor liberi este stresul oxidativ. Acesta este cauzat de un dezechilibru între 

cantitatea de oxigen reactiv ce se produce în organism și capacitatea organismului de a elimina acești 

produși sau de a repara pagubele produse de ei. 

Stresul oxidativ dă o culoare maronie bananelor în câteva zile, și mărului în câteva minute. 

Același lucru se întâmplă și în celulele noastre. Pentru a înțelege ce fac antioxidanții, tăiați un măr în 

două și peste prima jumătate puneți suc de lamâie și pe cealaltă nu și le lăsați așa pentru o oră. Veți  

observa că jumătatea pe care a fost pus suc de lamâie (bogat în vitamina C) arată foarte bine, iar 

cealaltă jumătate a căpătat o culoare maronie datorită oxidării celulelor. Același  lucru se întâmplă și în 

organismul uman. Nu putem scăpa de stresul oxidativ pentru că acesta este produs la fiecare gură de aer 

pe care o inspirăm. 

http://cesamancam.ro/vitamina-c-acid-ascorbic.html
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Prin definiție radicalii sunt foarte reactivi și deci pot altera structura macromoleculelor ca: 

proteinele, lipidele și acizii nucleici (ADN - ARN).  

Cel mai cunoscut efect al radicalilor liberi este alterarea membranelor celulare printr-un proces 

numit peroxidarea lipidelor. Principala țintă a radicalilor sunt acizii grași nesaturați aflați la nivelul 

membranelor celulare. 

Încă din 1965 medicul Denham Harman de la Universitatea din Nebraska descrie activitatea 

radicalilor liberi ca pe un fel de „iradiere internă― care atacă şi distruge fără cruţare celulele şi 

ţesuturile, provocând diverse simptome atribuite în mod obişnuit îmbătrânirii: zbârcirea pielii, pete 

pigmentate, cataractă, artrită, bolile cardiovasculare, glaucomul, boala Alzheimer, pierderea memoriei, 

apoplexie, senilitate, cancer şi alte stări degenerative.                       

Îmbătrânirea nu este un proces cronologic cauzat de trecerea timpului, ci mai curând un proces 

biologic determinat de viteza de asimilare a radicalilor liberi în organism, distrugând celulele, atacând 

ţesuturile şi afectând funcţiile vitale. Dintre toate ţesuturile, creierul conţine cel mai înalt procent de 

grăsimi nesaturate, deci, celulele acestuia sunt cele mai vulnerabile la atacul radicalilor liberi. 

Dietele artificiale ale zilelor noastre, mai ales în lumea occidentală, au înlocuit multe grăsimi 

naturale cu grăsimi nesaturate, produse din uleiuri vegetale hidrogenate alterate din punct de vedere 

chimic şi private de substanţe nutritive. 

Organismul uman nu poate funcţiona în lipsa lipidelor (grăsimilor) şi este nevoit să accepte 

moleculele de lipide nesaturate ca substituent pentru acizii graşi naturali necesari, moleculele lipidice 

artificiale fiind încorporate în matricele celulare, în celulele creierului şi în leucocite care sunt puternic 

lipofile. Odată ajunse în structura celulară, molecule lipidice denaturate se oxidează şi eliberează 

radicali liberi corozivi care atacă celulele sănătoase, producând deficienţe genetice fie prin moartea 

celulei, fie inducându-i acesteia un comportament denaturant. 

Doctorul Ross Pelton, cercetător în domeniul preîntâmpinării îmbătrânirii creierului, afirmă: 

„Reacţiile lipidelor şi ale uleiurilor hidrogenate sunt atât de periculoase şi dăunătoare sănătăţii, încât nu 

poate fi făcut niciun compromis. Grăsimile hidrogenate nu trebuie introduse în alimentaţia niciunui om 

sau animal!― 

 Contracararea efectelor nocive ale radicalilor liberi 

Viața pe pământ a evoluat în prezenta oxigenului și a altor surse de radicali liberi. Este nevoie 

de adaptare pentru a face față atacului. 

Corpul omenesc posedă  metode de contracarare a efectelor nocive ale radicalilor liberi și a altor 

componenți reactivi. O componentă importantă de apărare este un sistem de enzime care scad 

concentrația la nivelul celulelor a celor mai invazivi radicali liberi. Mineralele esenţiale care includ 
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seleniul, cuprul, magneziul și zincul sunt necesare pentru formarea și activitatea acestor enzime. 

Aportul nutrițional din aceste minerale neadecvat pune în pericol sistemul  enzimatic în lupta împotriva 

radicalilor liberi. Altă componentă importantă în apărarea corpului împotriva radiicalilor liberi este 

prezența antioxidantilor. Antioxidantul este o moleculă suficient de stabilă pentru a dona un electron 

unui radical liber și a-l neutraliza, prin aceasta reducând capacitatea de distrugere a acestuia.  

Mecanismul prin care antioxidanții apără celulele de efectele radicalilor liberi este simplu: 

antioxidanții donează un electron radicalilor liberi și astfel radicalii liberi sunt neutralizați și apoi 

eliminate. 

 Există 5 antioxidanți ce fac parte din această rețea: acidul lipoic, vitaminele C si E, glutationul 

și coenzima Q10. Când se combină acești antioxidanți își măresc reciproc puterea de eliminare a 

radicalilor liberi. Interesant este că acești antioxidanţi se pot recicla reciproc astfel transformând un 

antioxidant inactivat  într-un antioxidant funcțional. Rolul principal al acestei rețele de antioxidanți este 

acela de a preveni consumarea antioxidanților din organism prin oxidare, deci ei sunt antioxidațti unul 

pentru celălalt. Singurul antioxidant din această rețea ce poate regenera toți antioxidanții rețelei inclusiv 

pe el este acidul lipoic. Fiecare antioxidant al rețelei este specializat pe o anumită nișă. 

 Vitamina A poate proteja foarte bine membrana celulară, dar protejează foarte puțin interiorul 

celulei. Acest lucru se datorează faptului că vitamina A este lipo-solubilă, iar interiorul celulei este în 

principal compus din apă. Aici funcționează foarte bine vitamina C care este hidro-solubilă, însă nu se 

stochează în organism și trebuie consumată zilnic pentru a exista o concentrație optimă. Acidul lipoic 

poate acționa la fel de bine atât în interiorul celulei, cât și în afara acesteia. 

Vitamina E ne poate proteja de bolile cardiovasculare prin apărarea organismului de oxidarea 

colesterolului și de blocarea arterelor. Multe studii au corelat aportul mare de vitamina C cu o rată 

scăzută a apariției cancerului, în special cancerul gurii, laringelui și esofagului. 

Organismul are nevoie de un amestec de antioxidați, vitamine și minerale pentru a lupta eficient 

contra radicalilor liberi. Nu ne putem baza doar pe câteva alimente foarte bogate în antioxidanți. Este 

necesar să avem o alimentație diversificată pentru că anumiți antioxidanți elimină anumiți radicali 

liberi, alții alte tipuri, unii funcționează în anumite părți ale celulei, pe când alții funcţionează în alte 

părți. 

Suplimentele ce conțin vitamine, minerale și antioxidanți ne pot ajuta să avem o concentrație 

bună de antioxidanți în corp. Totuși, consumul mare de suplimente poate fi dăunător. Bine ar fi să 

consumăm alimente bogate în minerale și vitamine: fructe și legume. 

http://cesamancam.ro/coenzima-q10.html
http://cesamancam.ro/vitamina-A-beta-caroten.html
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Procesarea alimentelor influențează cantitatea de antioxidanţi prezentă în acestea. De exemplu, 

morcovii fierți au un conținut mult mai mic de antioxidanți față de cel găsit în morcovii cruzi, iar roșiile 

gătite au un conținut mai mare de antioxidanţi decât cele proaspete. 

Stresul mental și emoțional poate spori stresul oxidative, iar relaxarea îl poate reduce, deci nu 

vă mai stresați. 

 Concluzie: Ceea ce mănânci are un impact major asupra organismului tău, asigurându-ţi 
energie şi sănătate. 
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CAPCANA DIN SPATELE RECLAMELOR  

PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

 

 
Prof. Fialcofschi Aurelia 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Publicitatea este o realitate absolută a zilelor noastre. Concepută ca metodă de informare, 

publicitatea a evoluat tot mai mult spre domeniul economic, iar astăzi o regăsim pretutindeni: în 

cultură, în politică, în viaţa sportivă, în activităţile obişnuite etc. Aşadar, publicitatea a ajuns să facă 

parte din existenţa noastră cotidiană. Reclamele reprezintă un mod de discurs publicitar. Pentru ca o 

reclamă să aibă succes este necesară cunoaşterea publicului ţintă şi a nevoilor lui. Reclamele 

beneficiază de structuri publicitare subtile, rafinate, ce vizează percepţia şi emoţia audienţei.   

 Reclamele mizează pe mesaje subtile care fac trimitere la anumite valori ale consumatorului, 

adică la un stil de viaţă rafinat, apartenenţa la un grup select. Accentul este pus pe individualitate, în 

sensul că asocierea cu o anumită marcă îţi imprimă valorile acelei mărci şi te face mai puternic ca 

personalitate. 

http://www.rice.edu/
http://www.health.harvard.edu/
http://www.fda.gov/
http://www.freeradical.org.au/
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 Reclama defineşte la superlativ legătura dintre Emiţător şi Receptor. Publicitarul (emiţătorul) 

ştie ce-şi doreşte prietenul său, cumpărătorul (receptorul), iar acesta la rândul lui, este mulţumit că i-au 

fost citite gândurile. Atunci când se realizează o reclamă se urmăreşte foarte atent ca oferta să fie bine 

înţeleasă de către public. Este oferit produsul propriu-zis (nivelul de suprafaţă), şi mai ales, este oferită 

o atitudine (nivelul de adâncime). De multe ori produsul promovat ajută la socializare, la integrarea în 

grup, menţine viu spiritul „de gaşcă‖  şi întreţine viu acest spirit; se oferă mai mult decât poate face 

produsul însuşi, se oferă o imagine de sine superioară. 

 Trăsătura principală a reclamei este persuasiunea. Creatorul textului de reclamă trebuie să 

anticipeze corect reacţia destinatarului şi să formuleze oferta sa, astfel încât ea să vină în întâmpinarea 

necesităţilor, dorinţelor receptorului. 

 Foarte convingători sunt acei autori de publicitate care apelează la unele personalităţi (artişti, 

sportivi, oameni politici) sau folosesc personaje istorice, oferindu-le ca model, fie doar pentru marea 

simpatie de care se bucură în rândul maselor, fie pentru a explica succesul acestora prin folosirea 

produsului promovat. Preluarea referinţei poate asigura un loc comun pentru o masă cât mai mare de 

receptori. 

 Dintre toate tipurile de publicitate, spotul publicitar TV pare a fi cel mai eficace datorită 

complexităţii sale – îmbinarea text, sunet, imagine, mişcare. Deşi beneficiază de acest avantaj enorm, 

apare totuşi o problemă şi anume credibilitatea. Prin analogie, spectatorii receptează spotul publicitar 

ca pe ceva regizat, nereal. Spotul trebuie să conţină câteva componente-cheie: elemente care atrag 

atenţia spectatorilor, un mesaj clar şi precis, argumente credibile, capacitatea de a genera asociaţii 

stimulative în mintea receptorului şi de a produce o experienţă emoţională pozitivă.. 

 Atât reclamele audio, cât şi cele video au marele avantaj de a sugera calităţile deosebite ale 

produsului prin efecte sonore (exclamaţii), mimică, compensând astfel imposibilitatea de a da mai 

multe amănunte. Fundalul sonor al unei reclame este foarte important. După cum reiese, toate 

„componentele  unei reclame trebuie să ţină cont de produsul promovat şi de personalitatea receptorului 

de a reacţiona într-un mod (pozitiv din perspectiva sponsorului) la respectiva formă de prezentare a 

mesajului publicitar. Publicitatea costă bani. Banii trebuie să fie cheltuiţi corespunzător, ceea ce 

înseamnă că trebuie cheltuiţi cu acurateţe. O greşeală în eficienţă este o pierdere în buget. Iar eficienţa 

înseamnă găsirea mesajului în forma corectă pentru publicul corespunzător. Publicitatea este 

echivalentă cu comunicarea. Alegerea ţintei stă la baza procesului comunicării. Uneori acest lucru este 

simplu, alteori ţinta este dificil de determinat - şi uneori chiar imposibil de determinat. Aceasta face din 

publicitate o artă şi o ştiinţă. Producătorul reclamelor are ca scop prioritar să atragă atenţia, să iasă în 

faţă, să aibă ceva relevant de spus. Reclamele trebuie să acţioneze rapid şi simplu.  
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Cum recunoşti reclamele mincinoase? Multe dintre reclamele pe care le vedem în fiecare zi sunt 

rodul imaginaţiei unor firme specializate, nu informaţii reale. Legea nr.148/2000 are drept scop 

protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de 

producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practică o meserie ori o profesie, precum şi protecţia 

interesului public general împotriva publicităţii înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi 

stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativă. 

 Iată unele dintre cele mai frecvente practici prin care cumpărătorii sunt păcăliţi să cumpere 

anumite bunuri şi servicii:  

1) Afirmaţia neîntemeiată privind deţinerea de mărci de încredere:  

 Comerciantul afişează o marcă de încredere, fără a avea autorizaţia necesară în acest sens. 

 Comerciantul afirmă că un anume produs a fost agreat, aprobat sau autorizat de un organism 

public sau privat, fără un temei real sau fără a îndeplini condiţiile necesare pentru agrearea, aprobarea 

sau autorizarea obţinută. 

Exemplu: "Toate fructele şi legumele noastre sunt certificate, 100% fără OMG!", eticheta pe 

care comerciantul o afişează pentru a garanta că produsele sale sunt naturale, deşi nu a efectuat nicio 

analiză la un laborator de specialitate.  

2) Publicitatea capcană:  

 Atunci când eşti invitat să cumperi produse la un preţ declarat minim, dar comerciantul nu 

precizează că va putea furniza produsele respective în cantităţi rezonabile, cu siguranţă te afli în faţa 

unei reclame capcană. 

3) Invitaţia de a cumpăra un produs cu intenţia de a promova un altul:  

 Invitaţia de a cumpăra produse la un preţ declarat, urmată de refuzul comerciantului, sub un 

pretext sau altul, de a arăta consumatorilor articolul care a făcut obiectul publicităţii sau prezentarea 

unui eşantion defect cu intenţia de a promova un alt produs. 

Exemplu: un anunţ de genul "Cel mai bun preţ pentru ...", dar comerciantul declară că nu-l mai 

are pe stoc, iar apoi încearcă să vă vândă un alt produs, la un alt preţ, indiferent dacă acesta este mai 

nou sau mai vechi decât cel promovat sau la un preţ mai mic sau mai mare. Atunci sunteţi victima aşa 

numitei tactici "capcană şi deturnare".  

4) Prezentarea drepturilor garantate drept beneficii speciale:  

Exemplu de mesaj publicitar: "Ştim cu ce disconfort vă confruntaţi atunci când noua maşină de 

spălat se strică. Fiind clientul nostru preţios, dorim să vă oferim o garanţie specială de doi ani. Dacă 

produsul dumneavoastră se strică în următorii doi ani, noi ne vom ocupa de reparaţie sau vă vom 

înlocui produsul cu unul nou". 
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Promovarea sub această formă a unui produs este interzisă, deoarece o garanţie de doi ani 

pentru produse defectuoase nu este o caracteristică distinctivă, aceasta fiind obligatorie potrivit 

legislaţiei europene. 

5) Lichidare de stocuri false:  

 Comerciantul practică preţuri speciale afirmând că este pe cale să îşi înceteze activitatea sau să 

îşi mute sediul, fără a intenţiona sau realiza acest lucru.  

6) Utilizarea fricii consumatorilor faţă de riscurile privind siguranţa:  

Exemplu de mesaj: "Ştiaţi că 55% din gospodării sunt cel puţin o dată victimele unei spargeri? 

Asta înseamnă că există 50% şanse ca dumneavoastră sau familia dumneavoastră să fiţi rănit de un 

delincvent sau că bunurile dumneavoastră să fie furate. Din fericire, există o modalitate simplă de a 

garanta siguranţa bunurilor şi a familiei dumneavoastră. Cumpăraţi sistemul de alarmă ..."! Acesta este 

un alt exemplu de reclamă nepermisă, asta pentru că utilizează nejustificat frica faţă de riscurile privind 

siguranţa.  

În special în țările Comunității Europene, există în momentul actual o dezbatere foarte activă 

asupra protejării copiilor împotriva efectelor nefaste ale campaniilor publicitare. Argumentele aduse: 

 Publicitatea subminează autoritatea părinților 

 Publicitatea induce tinerii - care nu au abilitatea intelectuală să se protejeze de manipulări 

psihologice - în acţiuni dăunătoare:  

 Băutul alcoolului 

 Fumatul tutunului 

 Consumul mâncărilor nesănătoase, precum "fast food" stil American 

 Relații sexuale la o vârstă fragedă 

 Publicitatea duce la o filozofie materialistică 

De asemenea, au apărut mișcări împotriva efectelor publicității asupra calității vieții, precum: 

 Poluarea spațiului public cu reclame stradale  

 În multe localități aceste reclame sunt strict controlate, pentru a evita haosul estetic. 

 Accessul abuziv la spațiul mental individual  

 În anumite state din SUA se discută taxarea publicității, pentru ca în acest fel publicul să fie 

oarecum compensat pentru această invaziune mentală. 

 Faptul că interese comerciale ajung să controleze conținutul programelor de radio și televiziune 

prin folosirea puterii lor de cumpărare  

 Manipularea publicului prin metode de „spălare a creierului‖ care induce acest public să 

întreprindă acțiuni împotriva propriului său interes este unul dintre cele mai grave efecte ale 
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reclamelor fenomen care devine unul dintre cele mai periculoase forme de agresiune asupra 

sănătăţii şi intereselor generale ale oamenilor. 
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STILUL DE VIAŢĂ ȘI SĂNĂTATEA 

 

Prof. Filimon Dana 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, jud. Alba 

 

Stilul de viaţă sănătos reprezintă un mod de a trăi care ne ajută să ne bucurăm de viaţă sub toate 

aspectele. Sănătatea nu înseamnă doar evitarea îmbolnăvirilor de tot felul, ci şi păstrarea unei stări de 

bine din punct de vedere fizic, mental şi social. 

Proiectarea activităţilor pentru prevenţie şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos la clasă, 

revine profesorului diriginte. Aceste activităţi nu trebuie să se concentreze numai pe transmiterea 

informaţiei, ci şi pe implementarea motivaţiei, obiceiurilor şi încrederii necesare pentru a acţiona în 

scopul îmbunătăţirii sănătăţii. Elevii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte încrederea şi stima de sine, să se 

autocunoască,  să  descopere activităţi care-i pot ajuta să se dezvolte sănătos. Proiectarea este baza 

planului de intervenţie şi se realizează pe o problemă a clasei identificată de profesor şi elevi. În 

activităţile de consiliere, pentru formarea unui sistem de valori, convingeri şi atitudini sănătoase  

trebuie folosite cele mai eficiente metode şi tehnici de lucru, metode interactive de grup: lucrul în cerc, 

discuţii în perechi, brainstorming, continuum, jocul de rol, discuţii de grup, exerciţiul de antrenament 

creativ. Elevii trebuie deprinşi să respecte regulile de comunicare şi muncă în grup, iar consilierul 

trebuie să posede atitudinile şi abilităţile necesare procesului de consiliere. Consilierul are un rol cheie 

în asigurarea succesului activităţii, el trebuie să monitorizeze şi să evalueze în permanenţă activităţile şi 

materialele pentru a putea aduce îmbunătăţiri sau schimbări atunci când este nevoie.  

Adoptarea unor comportamente de risc poate duce uneori la dependenţă. Rolul prevenţiei în 

acest caz este esenţial. Prevenţia consumului de alimente nesănătoase are ca şi componente: 
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 informaţii privind consecinţele sociale şi de sănătate de scurtă şi de lungă durată ale consumului 

de alimente nesănătoase;   

 formarea unor valori şi atitudini pozitive faţă de un stil de viaţă sănătos; 

 dezvoltarea deprinderilor de comunicare, asertivitate, de management al conflictelor, de luare 

de decizii responsabile şi de a face faţă presiunii grupului; 

 discutarea şi analizarea rolului influenţei grupului, a familiei şi a mass-mediei în formarea şi 

menţinerea atitudinilor faţă de consumul de alimente nesănătoase; 

 formarea unor abilităţi de management al stresului; 

 desfăşurarea unor activităţi de recreere sănătoase: sport, muzică, activităţi de club, activităţi de 

voluntariat. 

Planul de intervenţie 

Obiectiv de lungă durată: Formarea şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea stimei de sine  

Strategii de intervenţie: unicitate şi valoare, tehnica SWOT, acceptarea sentimentelor pozitive şi 

negative, comunicare asertivă, erorile de gândire 

Activităţi: exerciţii de autocunoaştere; discutarea conceptului de  ―unic‖, ―special‖, ―diferit‖; crearea a 

cât mai multe oportunităţi de succes, situaţii în care elevul să-şi identifice punctele tari; exerciţii de 

rezolvare de probleme, de negociere, de dezvoltarea abilităţilor de comunicare; fişe de lucru, teste 

pentru a-i facilita momentele de reflecţie; exerciţii de recunoaştere şi discuţii asupra comportamentelor 

pasiv, asertiv, agresiv. 

2. Prevenirea comportamentelor de risc 

Strategii de intervenţie: consumul de alimente nesănătoase, consecințe; consumul de alcool şi 

consecinţele lui; mituri despre fumat, alcool, droguri; influenţa grupului, familiei şi mass- mediei în 

menţinerea atitudinilor faţă de consumul de alimente nesănătoase, fumat, consumul  de alcool, droguri. 

Activităţi: identificarea atitudinii faţă de consumului de alimente nesănătoase, fumat, consumul de 

alcool şi alte droguri; identificarea miturilor despre consumul de alimente nesănătoase, prin fişe de 

lucru, chestionare; informaţii privind consecinţele sociale şi de sănătate ale consumului de alimente 

nesănătoase; discutarea şi formarea abilităţilor de a face faţă presiunii grupului şi de comunicare 

asertivă; discutarea beneficiilor renunţării la fumat şi consumul de alcool; exerciţii: cum să refuzăm 

într-o situaţie dificilă, învaţă să spui NU presiunii grupului, luare de decizii responsabile. 

3.Formarea unor comportamente alternative 
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Strategii de intervenţie: comportamente alternative, metode de control a stresului, hobby-uri, 

comportamente protectoare ale sănătăţii. 

Activităţi: exerciţii de formare a abilităţilor de luare a deciziilor, de gândire critică şi de management 

al stresului; învăţarea unor metode de control al stresului (practicarea unor hobby-uri, sport, muzică); 

crearea de situaţii în care elevul să aibă posibilitatea de a oferi ajutor altor persoane (activităţi de 

voluntariat); balanţă între muncă- odihnă- recreere; discutarea modelului „Piramidei Alimentare‖; 

exerciţii de relaxare; dezvoltarea deprinderilor de management al situaţiilor de criză. 

Evaluarea eficienţei intervenţiei - Se realizează prin întrebări şi chestionare care vizează cunoştinţele 

despre efectele fumatului, consumului de alcool şi consumului de alimente nesănătoase: 

 Grile de autoevaluare comportamentală. 

 Grile de observare comportamentală. 

 Confecţionare de materiale educative. 

 Activităţi de voluntariat 

Rezultate obţinute 

       Derularea activităţilor pentru formarea unui stil de viaţă sănătos s-a făcut pe parcursul a zece ore 

de consiliere şi orientare, la clasa a IX-a, învățământ profesional. Monitorizarea şi evaluarea 

activităţilor, arată următoarele concluzii: 

        După acest plan de intervenţie, cinci elevi au renunţat la consumul de alimente nesănătoase, trei au 

renunţat la consumul de alcool, doi au renunţat la fumat, dar încă îi tentează. Rezultatele nu sunt 

spectaculoase, dar ştim cu toţii că modificarea unui comportament de risc este un proces îndelungat şi 

necesită multă muncă. De aceea, consider că activităţile pentru un stil de viaţă sănătos, trebuie sa 

înceapă din ciclul primar, să se continue în fiecare an de şcoală pe parcursul a cât mai multe ore, pentru 

că este mai uşor să previi decât să corectezi un comportament. În aceste activităţi, trebuie implicaţi toţi 

profesorii şi părinţii, deoarece am constatat din răspunsurile elevilor şi studiile de caz efectuate, că ei 

sunt unii din factori de formare sau menţinere a comportamentului de risc. Dacă schimbarea începe de 

la noi, poate reuşim să schimbăm atitudinea copiilor noştri fată de consumul de substanţe și consumul 

de alimente nesănătoase. Niciun efort nu trebuie considerat prea mare, pentru că beneficiarii acestor 

activităţi, de educaţie pentru sănătate, sunt comunitatea şi societatea, care au nevoie de persoane 

echilibrate şi fericite, responsabile şi eficiente. 
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PROFESORUL – UN MODEL ȘI ÎN ALIMENTAȚIE? 

 

Prof. Finiș Anca - Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, jud. Suceava 

Prof. Finiș Sorin - Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, jud. Suceava 

 

 Omul poate ajunge la împlinirea propriei ființe mult mai ușor dacă la început acceptă un model 

viu sau își construiește unul propriu din fragmentele apreciate. Din cele mai vechi timpuri s-a 

considerat că cei mici pot găsi un model în părinți și în profesori. Sunt cele mai apropiate ființe din 

viața unui elev, iar acesta are tendința de a-l urmări și a-l imita pe adult.  

De aceea, profesorul ar trebui să devină un exemplu în aceeași măsură în care părintele ar trebui 

să devină un model holistic. Dacă profesorul devine un model din punct de vedere academic, moral și 

de conduită, de ce nu ar putea deveni tot un model din punctul de vedere al alimentației? Este adevărat 

că în România elevii nu servesc masa împreună cu profesorii lor la cantină și că în cele mai multe școli 

nici nu poate fi vorba de un prânz cald, însă uneori împrejurările sunt de așa natură încât cele două 

„tabere‖ sunt reunite dincolo de catedră în fața unei gustări.  

Câteva exemple rapide ar putea fi următoarele: un picnic în aer liber, gustarea din pauza mare, 

care poate fi luată cu cei mici, o excursie, un joc de rol gen „La restaurant‖, aranjarea unor platouri în 

cadru unei activități din Săptămâna „Altfel‖, o zi de naștere sau de nume etc. Astfel, situațiile sunt 

diverse și nu trebuie să uităm niciodată că cei mici au ochișorii curioși, deschiși ca cele mai 

performante camere de filmat și că, mai ales când nu o arată, „filmează‖ gesturile și obiceiurile noastre. 

În acest caz, vorbim bineînțeles despre obiceiurile noastre alimentare.  

Cu siguranță, niciun profesor nu își va lua într-o astfel de situație icre de Manciuria, trufe sau 

alte produse fanteziste și costisitoare care vor stârni pofta celor mici indiferent de gust, dar consumarea 

cu poftă a unor mezeluri cu miros de condimente picante sau a unei pungi de snacksuri, care nici nu a 

văzut cartofii în viața ei scurtă, îl va provoca iremediabil pe cel mic să ceară părinților lucruri 

asemănătoare atunci când ajunge acasă și că, mai mult de atât, le va consuma într-o cantitate mai mare 

decât în mod obișnuit, fiindcă și le-a dorit mai mult. Replica „Așa avea și doamna!‖ s-ar putea să nu 
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ducă spre nimic bun de această dată în cazul în care noi înșine, ca profesori, nu ne asumăm o conduită 

alimentară corectă. 

Acest aspect nu înseamnă că trebuie să îmbibăm pereții claselor cu mesaje stricte, orele cu 

nenumărate predici sau ședințele cu părinții doar cu această temă, alimentația sănătoasă, ci că gesturile 

mărunte trebuie, totuși, calculate atunci când sunt făcute în preajma celor fragili, care încă nu s-au 

format. Noi, adulții, îi formăm, îi sprijinim, le oferim modele pentru a ne imita și este cunoscut faptul 

că un comportament dăunător, ce provoacă doar plăcere imediată, cu multiple consecințe pe termen 

lung, este, în general, mult mai ușor de acceptat decât comportamentul benefic cu care se află în 

opoziție. Binele se învață mai greu și doar pașii mărunți formează treptat comportamentele dorite. 

În relația cu elevii și pentru formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase puteți ține cont și de 

ghidul cu sfaturi de mai jos: 

 Încercați să nu impuneți nimic într-o formă rece și autoritară, pentru că această metodă în loc să 

dea randamentul dorit, va face exact contrariul. 

 Stârniți curiozitatea! – Întrebările sunt cel mai bun mod de a stârni curiozitatea: Oare ce se 

întâmplă dacă mâncăm zilnic câte un fruct? Oare ce legumă de astăzi i-ar plăcea cel mai mult eroului 

nostru? Crezi că iepurașii din text ar mânca o salată făcută de tine? Ce legume / fructe ați închide într-

un seif? 

 Dăruiți o gustare-cadou! – De multe ori dorim să îi servim pe cei mici cu ceva bun. Fie că este 

Moș Nicolae, se apropie Moș Crăciun sau vine 1 iunie pe aripile verii, o surpriză dulce este în mod 

sigur binevenită. Totuși, un pic de atenție nu strică, pentru că putem citi etichetele, iar din două „rele‖ 

putem să-l alegem pe cel mai mic: produsul cu mai puține „arome‖ necunoscute, îndulcit natural, 

colorat de Mama Natură, copt, nu prăjit și așa mai departe. Dacă nu reușim să facem o alegere în acest 

sens, putem la fel de bine să găsim câteva ingrediente simple și să facem ceva sănătos alături de 

consumatorii de vârstă mică. 

 Investiți în diplome! – Nu cu foarte mult timp o elevă mărturisea că „Ce nu fac eu pentru o 

diplomă?‖. Sinceritatea unei astfel de replici ne ajută să înțelegem cât de ușor o simplă diplomă oferită 

ca recompensă pentru încercarea unor obiceiuri alimentare noi îi poate ajuta pe elevi pentru toată viața. 

Mai ales că obiceiurile formate la copii rămân bine ancorate pe parcursul vieții, spre deosebire de 

dificultatea cu care se poate schimba un astfel de obicei la vârsta adultă din cauze medicale, de 

exemplu, când organismul dă deja semnale de alarmă. 

 Implicați-i și pe părinți! – Arătați-le părinților faptul că vă pasă de sănătatea copiilor lor și vor 

cu siguranță receptivi. Orice părinte își dorește ca cel mic să fie educat în cât mai multe privințe. Nu 

doar să i se pună elevului note la școală, ci să vină și școala, prin reprezentanții ei, în ajutorul lui, a 
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părintelui, și să formeze o colaborare trainică spre binele părții comune. Mai simplu spus, părinții sunt 

conștienți de faptul că este mai sănătoasă o gustare preparată în casă, cu ingrediente din propria grădină 

sau chiar un fruct în comparație cu tot ceea ce oferă mai apetisant, mai colorat și mai chimizat vitrina 

unui magazin. Dacă profesorul îi încurajează pe elevi ca măcar parțial gustarea lor să fie un pachețel de 

acasă și discută cu părinții în acest sens, se va trece peste „rușinea‖ de a avea ceva. Cu cât sunt mai 

mulți elevi implicați, cu atât se vor încuraja mai mult unii pe alții și cu atât vor fi mai sănătoși. Părinții 

se bucură că au acest sprijin din partea școlii și chiar sunt bucuroși că au această ocazie, pregătind de 

zor pachețele cu dragoste. În plus, niciun pachețel de la magazin nu va fi ambalat cu un strop din inima 

mamei, cu grija ei sau cu toată încurajarea acesteia. 

 Fiți un model personal! – în zilele în care aveți mai multe ore nu vă abandonați pe ultimul loc și 

nu renunțați în totalitate la masa de prânz, corpul dumneavoastră vă va mulțumi. În plus, este o bună 

ocazie pentru a le arăta celor mici cum adulții fac alegeri sănătoase: un fruct, produse bogate în fibre, 

dulciuri fără zahăr, cereale integrale sub diverse forme, sandwichuri cu pâine integrală și fără mezeluri 

„îmbogățite‖ și câte alte variante nu ne oferă varietatea din zilele noastre? Sunt produse destule, însă 

evitați-le întru totul pe cele la care elevii ar avea acces mai greu din cauza distanței, prețului sau din 

orice alt motiv. 

 Propria creație este mai bună – încurajați-i pe elevi să vină cu ceva făcut acasă de mâna lor și 

sub îndrumarea părintească. Nimic nu li se va părea mai bun decât un sandwich realizat cu eforturi 

proprii de energie, talent, gust și imaginație. Copiii o vor lua ca pe un joc și vor inventa ei înșiși rețete. 

Uneori, trebuie doar să avem puțină încredere îi ei că vor conștientizat cât de importantă poate fi 

alimentația pentru interior, dar și pentru aspectul fizic. 

 Apă, apă și iar apă – Fie că este vorba despre igienizarea mâinilor, despre spălarea tuturor 

fructelor înainte de consum sau despre consumul necesar pentru o bună hidratare, copiii ar trebui 

învățați să iubească apa. Aceasta îi ferește de boli prin eliminarea microbilor și le menține echilibrul 

interior prin evitarea deshidratării. De aceea, sticluța de apă, preferabil fără material plastic, nu mai este 

un moft. 

 Reduceți cantitatea de sare, zahăr și grăsimi – Chiar dacă sună ca o reclamă populară de la 

televizor acest aspect nu poate fi abandonat. Dacă vreți să îi faceți pe cei mici să consume mai puțină 

sare, zahăr sau grăsimi este necesar ca mai întâi să face dumneavoastră acest lucru. Nu este corect să 

cerem celuilalt ceea ce noi înșine nu reușim să facem, iar dificultatea unui astfel de proces ne va ajuta 

pe viitor să-i sprijinim și să-i înțelegem pe cei care merită atenția noastră. Mai mult, puteți experimenta 

împreună cu elevii („O zi fără zahăr‖, „Doar o linguriță de sare‖, „Tu cât zahăr consumi zilnic?‖ etc.) 

pentru a observa că de fapt gustul se educă. 
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 Ce îmi face bine este și bun! – Educația alimentară ține într-adevăr de sistemul digestiv, însă 

nimeni nu ne poate contrazice că sistemul nervos are și el implicații. O motivație puternică pentru 

învățare îl va face pe elev să aibă rezultate foarte bune și în acest domeniu. Ceea ce gândesc despre 

mine și despre corpul meu influențează modul în care eu mă alimentez. 

Dincolo de aceste sfaturi date într-o manieră practică putem privi spre orizont: un copil care învață 

un lucru nou despre alimentația sănătoasă înseamnă de fapt un membru al unei familii ce va fi 

influențată pozitiv de noua informație primită de la cel mic. Sunt din ce în ce mai frecvente cazurile în 

care copiii și-au inițiat părinții într-un anumit domeniu și este frumos să visăm la o lume ce are în 

limitele ei doar copii sănătoși, silitori și implicați. Privind din acest punct de vedere lucrurile, noi, 

profesorii putem să schimbăm iarăși fața lumii. 

 

PENTRU O PIELE SĂNĂTOASĂ ȘI FRUMOASĂ, HRĂNEȘTE-O DIN 

INTERIOR! 

 

Prof. Florică Lavinia  

Școala Gimnazială Nr.1  Limanu, jud. Constanța 

 

Diverse creme, loțiuni, geluri și săpunuri ne promit marea cu sarea. Cu toate acestea, pielea pare 

să aibă din ce în ce mai multă nevoie de ajutor. Ne uităm în oglindă tot mai des. Asta relevă un studiu 

recent, care spune că românii au cheltuit anul trecut 190 de milioane de euro pe produse cosmetice 

destinate îngrijirii pielii. 

Pielea arătă celor din jur cât de sănătos trăim, dacă consumăm alcool, dacă fumăm, dacă ne 

hrănim corect sau nu etc. Ea este cartea noastră de vizită. Pielea reuneşte în sine frumuseţe, sănătate si 

protecție. Ea este strâns legată de toate organele şi de organism în ansamblu. De noi depinde cum arată 

şi va arăta ea. 

Cercetătorii nutriționiști dezvăluie un adevăr care nu le aduce profit: alimentația bogată în 

proteine, cereale integrale, fructe și legume nu te scapă definitiv de riduri sau de pielea lăsată, însă 

îmbogățesc mai mult decât orice produs chimic, tonusul și textura epidermei. 

Cum sănătatea  se citește pe pielea ta, să vedem care sunt cele mai bune alimente pentru noi. 

 Zincul vindecă rănile 
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Numit mecanicul de serviciu al pielii, zincul este un mineral esențial pentru țesutul  cutanat, 

pentru că are un rol decisiv în vindecarea rănilor și refacerea țesuturilor lezate, stimulând producția de 

colagen. Lipsa zincului din alimentație înseamnă răni vindecate mai greu, predispoziție către leziuni, 

infecții fungice, iritații, căderea părului și acnee. Sursa de zinc sunt carnea roșie (vită, porc, miel, ficat), 

produse lactate, nucile, leguminoasele, cerealele integrale. 

 Legume anticancerigene 

Consumul zilnic a două porții de legume cu frunze verzi  reduce semnificativ riscul de a face 

cancer de piele, arată un studiu recent. Specialiștii spun că salata verde și varza sunt bogate în luteină și 

zeaxantină, doi pigmenți cu puternice proprietăți antioxidante. 

 Vitamina C oprește timpul 
Un studiu recent a dezvăluit că o dietă bogată în vitamina C înseamnă o piele hidratată și mai 

puține riduri. Mai mult, consumul de alimente bogate în antioxidanți și vitamina C protejează pielea de 

efectele nocive ale razelor ultraviolete, întărește sistemul imunitar și neutralizează efectul radicalilor 

liberi, molecule vinovate de slăbirea pielii și apariția ridurilor. Acidul ascorbic (vitamina C) acționează 

direct asupra pielii stimulând regenerarea, cicatrizarea și vindecarea. Pentru că este o vitamină solubilă 

în apă, organismul nu-și poate face provizii de vitamina C, așa că trebuie să-ți faci plinul în fiecare zi. 

Doza recomandată nouă porții (3-4 linguri/porție). Conopida, broccoli, spanacul, afinele, kiwi, roșiile, 

cartofii și ardeii sunt numai câteva din alimentele bogate în vitamina C. 

 Roșia nu te lasă să te… înroșești 
Gătite sau crude, roșiile conțin licopen, o substanță ce protejează pielea împotriva arsurilor 

solare. Consumate alături de ulei de măsline sau alte grăsimi sănătoase, licopenul va fi absorbit mai 

eficient de organism, asigurându-ți un bronz fără arsuri și un risc mai mic de a fae cancer cutanat. 

 Omega 3, remediu împotriva ridurilor 

Conform nutriționistului Dawn Jackson Blatner, 350 de grame de pește într-o săptămână și 30g 

de nuci pe zi ar trebui să atenueze aspectul ridurilor în numai șase săptămâni. Produsele bogate în acizi 

grașipolinesaturați stimulează regenerarea celulară și hidratează țesuturile, îmbunătățind textura pielii 

uscate și lăsate. Consumul de ulei de pește tratează boli ale pielii uscate și descuamate precum eczema, 

dermatita și psoriazisul. 

Includerea în alimentație a unor suplimente ca Omega3, 6 și 9, lăptișor de matcă, dar și 

antioxidanți vor avea efecte benefice semnificative asupra pilii deoarece antioxidanții ajută pielea să 

respire mai bine și contribuie la eliminarea toxinelor, complexul de acizi grași influențează calitatea 

pielii, părului și unghiilor, iar lăptișorul de matcă regenerează și are un excelent efect antirid. 

 Bombă de nutrienți 
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Măceșele nu-s bogate doar în vitamina C, sunt surse și de vitaminele A, B1, B2, B3, E, K, P, 

calciu, potasiu și magneziu. Calitățile lor nu se opresc aici, conțin flavonoide, antioxidanți ce protejează 

organismul de radicalii liberi, cei care distrug celulele producând boli și îmbătrânirea prematură. Uleiul 

de măceșe luminează tenul și reduce pistruii. 

 Cerealele integrale – o sursă apetisantă de sănătate  
Cerealele integrale au ajuns, în ultima vreme, pe lista alimentelor extrem de sănătoase pe care 

specialiștii recomandă să le incluzi în dieta de zi cu zi. Astfel, vitaminele din complexul B, cum ar fi 

biotina, favorizează producția de celule grase și previne pielea uscată. În plus, cerealele integrale 

conțin rutina, un antioxidant care combate deteriorarea pielii.  

 Laptele de soia – sursă de vitamine pentru o piele catifelată 

Consumul de lapte de soia poate fi benefic sănătății pielii tale, chiar mai mult decât o serie de 

produse lactate. Bogat in isoflavone, laptele de soiaajută la menținerea colagenului, a cărui cantitate se 

reduce semnificativ odată cu înaintarea în vârstă. Studiile par să indice faptul că acest compus ajută la 

îndepărtarea ridurilor și menținerea pielii fine și catifelate. 

O piele frumoasă se cultivă cu o alimentație bogată în fructe, legume și leguminoase, iar 

celelalte tipuri de alimente trebuie consumate, însă cu moderație și echilibru, evitându-le pe cele bogate 

în grăsimi și zaharuri. Iar ca să nu uităm de inamicul numarul 1 al tinereții pielii, soarele, protejează-ți 

întotdeauna pielea de efectele lui negative. 
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ALEGE SĂ FII SĂNĂTOS: “SPUNE NU FUMATULUI !” 

 

Psih. Gaiu Maria 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi, jud. Galaţi 

  

Motto: “Copilul vrea să experimenteze binele şi răul: Eu îl învăţ să discearnă”  

 

Consumul cu risc (alcoolul, drogurile, tutunul, activitatea sexuală neprotejată) sunt tentaţii mari 

pentru adolescenţi, care descoperă cultura varstei. Riscurile provin din incapacitatea de a analiza 

efectele acestor consumuri asupra propriei persoane. 

 Dinamica consumului cu risc ţine de o ecuaţie a personalităţii individuale. Pe de o parte, 

rezistenţa la presiunile celorlalţi şi la presiunile către conformitate cu norma de grup şi de cealaltă 

parte, puterea adolescentului de a evalua corect, lucid şi realist, efectele acestor consumuri cu risc 

asupra persoanei, asupra imaginii şi sănătăţii sale. 

 Cercetările în domeniul sănătăţii au relevat faptul că fumatul în adolescenţă, favorizează 

apariţia de alte comportamente adictive (care produc dependenţă) – alcool, droguri. Cei ce fumează de 

tineri sunt de 8 ori mai expuşi dependenţei decât debutanţii maturi în obiceiul fumatului. 

 Fumatul pare a fi, din ce în ce mai evident, asociat cu probleme comportamentale. Tinerii ce 

deprind devreme fumatul, în adolescenţă, sunt mai predispuşi să se angajaze în acţiuni violente. 

 În fiecare zi mai mult de 3000 de adolescenţi din SUA fumează prima lor ţigară şi astfel fac 

primul lor pas pentru a deveni un fumător regulat. O treime dintre aceştia vor muri din cauza bolilor 

provocate de fumat. 

 40% dintre adolescenţii care fumează regulat au încercat cel puţin o dată să renunţe. 

 90% dintre noii fumători sunt copii şi adolescenţi. Aceşti noi fumători îi înlocuiesc pe cei care 

s-au lăsat sau au murit prematur din cauza bolilor provocate de fumat. Tinerii sunt încurajaţi să fumeze 

prima ţigară de către reclamele şi promoţiile organizate de companiile producătoare de ţigări, de 

prietenii lor, precum şi de posibilitatea de a le procura foarte uşor, unii comercianţi ignorând 

reglementările în vigoare. 

 Nicotina provoacă dependenţă; de fapt riscul de a deveni dependent este de unul la trei sau unul 

la doi, în timp ce riscul de a deveni dependent de cocaina administrată intravenos este de unu la patru! 

 Mai mult de 80% dintre tinerii care fumează un pachet sau mai mult pe zi recunosc nevoia sau 

dependenţa lor de ţigări. 
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 Mai mult de 400.000 de oameni mor anual din cauza bolilor provocate de fumat, adică mai mult 

decât cele provocate de alcool, heroină, crime, sinucideri, accidente de maşina şi SIDA la un loc. 

 Tinerii nu înţeleg sau subestimează dependenţa produsă de nicotină. Dintre cei care credeau că 

peste cinci ani vor renunţa la fumat 73% încă mai fumau după şase ani! 

 Cel puţin 4,5 milioane de copii având vârste între 12-17 ani fumează! 

Statistici din România 

 64% dintre cei sub 16 ani fumează înregistrându-se o creştere de 11% faţă de studiul din 2000  

simultan cu scăderea vârstei de debut a fumatului.  

 32 %  dintre elevi au fumat prima ţigară înainte de 14 ani.  

 72% din populaţia având vârsta între 14-60 ani au afirmat că au receptat reclame la ţigări. 

 În România mor anual de cancer peste 40.000 de persoane.  

 Numai în 2005 au fost înregistrate un număr de 58 261 cazuri noi de cancer.  

 1950 miliarde de lei vor fi alocaţi anul acesta de către Ministerul Sănătăţii pentru tratarea 

bolnavilor de cancer, costul mediu al tratamentului pe an pentru un pacient fiind de 25 milioane 

de lei.  

Efectele asupra sănătăţii tinerilor 

 Efectele pe termen scurt includ efecte asupra sistemului respirator, dependenţa, precum şi 

asocierea cu alte droguri. 

 Fumătorii îşi folosesc la un nivel mai scăzut plămânii decât cei care nu au fumat niciodată. 

 Fumatul provoacă boli de inimă.  

 Fumatul afectează performanţa şi rezistenţa la cei care practică un sport de performanţă. 

 În medie un om care fumează un pachet de ţigări în fiecare zi trăieşte cu şapte ani mai puţin 

decât unul care nu a fumat niciodată. 

 Adolescenţii care fumează au probleme cu respiraţia de trei ori mai des decât nefumătorii. 

 Adolescenţii care fumează sunt nevoiţi să meargă mult mai des la doctor decât cei care nu 

fumează.  

 Tinerii care fumează sunt mai dispuşi de trei ori mai mult decât nefumătorii să utilizeze 

alcoolul, de ori mai mult să foloseasca marijuana şi de 22 ori mai mult să folosească cocaina. 

 De asemenea, sunt mai dispuşi să accepte sex neprotejat sau să rezolve un conflict prin violenţă. 

Cum putem rezista presiunii grupului? 

 Foloseşte umorul – „Tocmai am o întâlnire cu Justin Bieber şi am aflat că s-a lăsat de curând de 

fumat. N-aş vrea să mă respingă!‖  

 Subliniază consecinţele posibile – „Dacă află, tata e în stare să mă ţină toată vara în casă.‖  
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 Inversează presiunea – „Credeam că-mi eşti prieten, iar un prieten nu mi-ar dori răul‖.  

 Găseşte o explicaţie – „Ţigările mă fac să miros ca o scrumieră‖.  

 Pune o întrebare – „De ce mi-aş dori să fac asta?‖  

 Găseşte o explicaţie – „Tocmai aştept pe un coleg să mergem la el acasă n-aş vrea să miros a 

tutun‖.  

R.A.D.A.R. - Terence Gorski a propus acronimul RADAR pentru a rezuma acţiunile recomandate 

pentru evitarea rămânerii în capcana unui blocaj.  

R` RECUNOAŞTE că a apărut o problemă.  

A` ACCEPTĂ că este normal să aveţi probleme.  

D` DETAŞEAZĂ-TE pentru a vedea lucrurile din perspectivă.  

A` APELEAZĂ la ajutor.  

R` RĂSPUNDE prin acţiune atunci când eşti pregătit.  

Nu fi  S.T.O.P. - Prevenirea recidivei se bazează pe învăţarea unui acronim simplu, S.T.O.P. Această 

cheie simplă ne ajută să reglementăm viaţa noastră pentru a reduce stresul nenecesar, pe care noi înşine 

îl producem.  

S` Singurătate. Atunci când cineva se simte singur, poate să creadă că este respins, să-şi construiască o 

cochilie de autocompătimire şi să înceapă să caute alinare în acea cârjă atât de familiară, ţigareta.  

T` Tensiune. A-ţi permite să acumulezi o stare de tensiune, mânie sau resentimente faţă de alte 

persoane sau faţă de vreun obiect care îţi produce frustrare, este o cale propice pentru a începe să îţi 

doreşti o ţigară ca să înlături tensiunea.  

O` Oboseala. Atunci când nu ne odihnim suficient în mod regulat, echilibrul nostru emoţional se 

risipeşte. Începem să reacţionăm exagerat la stres şi suntem mai susceptibili să recurgem la soluţia 

oferită de substanţa faţă de care am fost dependenţi.  

P` Prânzuri neregulate. Mesele regulate ajută organismul să păstreze un bioritm constant care 

determină un metabolism fără dereglări. Servirea meselor la ore neregulate duce la oscilaţii ale 

glicemiei care afectează capacitatea creierului de a funcţiona normal şi raţional. Atunci când cineva 

este în stare de hipoglicemie, emoţiile tind să scape de sub control şi pot să apară iritabilitatea, 

nervozitatea şi dorinţa de a fuma. 

Educaţia pentru sănătate ocupă un rol important printre activităţile desfăşurate în şcoli şi licee. 

În acest sens, cadrelor didactice le revine rolul de a transmite elevilor, tinerilor cunoştinţe despre 

sănătate şi de a contribui la formarea deprinderilor lor de viaţă sănătoasă, adecvate vârstei la care se 

află ei, stadiului de dezvoltare psihologică şi cerinţelor vieţii sociale. Pe măsură ce aceste deprinderi se 
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formează prin diferite metode şi mijloace educative, devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente 

primare de bună educaţie.  
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ALIMENTE - OTRAVĂ, CONSUMATE FRECVENT 

 

Prof. Graure Nicoleta - Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș 

Prof. Graure Silviu - Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș 

 

Există ceea ce numim o... sănătate a alimentaţiei. Suntem ceea ce mâncăm! Corpul nostru are 

nevoie, pentru a creşte şi a căpăta energia necesară muncii, învăţăturii, de alimente diverse, de 

substanţe nutritive, dar în cantităţi potrivite. Medicii nutriţionişti, recomandă câteva mese echilibrate, în 

care alimentele diferite se completează în meniul zilnic. Substanţele de bază din mâncare, absorbite de 

intestin, sunt: proteinele, glucidele, lipidele.  

Trebuie să-ţi impui tu singur o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţională, fără constrângeri, dar 

şi fără abuzuri. Hrana ta, adică mâncarea şi băuturile pe care le consumi 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 şi frumos, trebuie să consumi alimente variate: câte puţin din fiecare. Dacă 

mănânci după instinctul nesăţios al poftei şi consumi, de pildă, multe ciocolate, prăjituri sau îngheţate, 

s-ar putea ca, mai târziu, să regreţi amarnic. Dacă îţi plac mult mâncărurile şi preparatele grase, pâinea, 

pastele făinoase, smântâna, untul, frişca - trebuie să fii atent! Consumate în cantităţi mari, aceste 

alimente tentante (cui nu-i plac?) pot provoca, mai apoi, deteriorarea stării de sănătate. Cum? Întâi te 

poţi îngrăşa şi, ca urmare, e posibil să contactezi boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune arterială, 

hepatită, obezitate şi chiar cancer. Încă din copilărie trebuie să-ţi impui, prin voinţă, să nu te îngraşi; 

dimpotrivă, să fii zvelt, armonios construit, plăcut în relaţiile cu cei din jur. 

Dacă n-ai timp de sport şi mişcare, dacă stai mult la calculator sau la masa de lucru şi ai 

tendinţa de îngrăşare, cântăreşte-te imediat şi ia singur o hotărâre. În această situaţie, alimentele 
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consistente trebuie să-ţi dea de gândit: treci repede la dietă, aleargă, fă sport, iar grăsimile depuse inutil 

dispar ca prin minune! Şi astfel corpul tău îşi reduce greutatea. Cântarul vorbeşte! 

  Atunci când anumite alimente sunt tratate termic la temperaturi înalte, în compoziţia lor se 

formează compuşi periculoşi. Sunt unele alimente care se gătesc mai bine şi devin mai gustoase atunci 

când sunt supuse unor procedee termice la temperaturi înalte. De vină pentru efectul nociv asupra 

sănătăţii este o reacţie chimică numită „glicarea proteinelor―. Glicarea este o reacţie în timpul căreia 

moleculele de glucoză se fixează de proteine. O reacţie chimică naturală, care se produce, de exemplu, 

în caz de hiperglicemie. La diabetici, măsurarea glicemiei glicate (sau glicozilate – partea 

hemoglobinei care s-a fixat de zahăr) reflectă nivelul zahărului în sânge, o medie a ultimelor trei luni. 

Acest test permite diagnosticarea şi monitorizarea diabetului zaharat. 

Produşii nocivi care rezultă în urma glicării proteinelor se formează şi sub efectul căldurii, în 

mod special în prezenţa oxigenului, deci în timpul preparării termice a alimentelor bogate în asparagină 

(un aminoacid) şi în amidon (glucid). „Această reacţie chimică este explicaţia pentru colorarea în brun 

a anumitor tipuri de pâine, a turtei dulci, a siropurilor colorante, a băuturilor alcoolice şi a sucurilor. 

Tot acestei reacţii se datorează şi gustul şi consistenţa specifică a alimentelor prăjite― (profesorul Jean-

Luc Wautier, de la Universitatea Denis-Diderot din Paris). 

Se ştie de mai bine de 30 de ani că produşii rezultaţi în urma glicării proteinelor (AGE) au un 

efect nociv, mai ales pentru că se acumulează în organism. În categoria compuşilor AGE intră 

acrilamida (glicotoxină), descoperită în 2002 de o echipă de cercetători suedezi. Aceasta este potenţial 

cancerigenă şi toxică pentru sistemul nervos central. În plus, în luna ianuarie, un studiu american 

publicat în revista de specialitate „Pnas― a stabilit o legătură între AGE, sindromul metabolic şi boala 

Alzheimer. Şi asta nu este tot. Un nou studiu, care nu a fost încă publicat, realizat de specialiştii în 

biologia îmbătrânirii la Universitatea Lille 2 din Franţa, arată că substanţele AGE ar putea conduce la 

rigidizarea prematură a arterelor, fenomen responsabil cu instalarea hipertensiunii arteriale. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a realizat o listă a celor 8 alimente pe care le consumăm 

frecvent şi care sunt responsabile pentru 80% din aportul de acrilamidă: cartofii prăjiţi, cartofii copţi, 

chipsurile din cartofi, cerealele, pâinea prăjită, biscuiţii, pâina albă şi cafeaua. 

Este imposibil să trăim fără glucoză şi fără oxigen, aşadar, formarea compuşilor AGE este 

inevitabilă. Dar există măsuri dietetice care pot limita aportul de AGE. Recomandările oferite sunt 

intuitive: evitaţi supraîncălzirea uleiului în care prăjiţi cartofii, nu prăjiţi pâinea în exces, dacă are 

porţiuni arse nu le consumaţi, nu rumeniţi prea mult alimentele în tigaie şi limitaţi consumul de cafea.   

A mânca sănătos nu înseamnă că trebuie să renunţi la felurile preferate de mâncare sau să le 

înlocuieşti cu altele despre care nici nu ai auzit şi care trebuie gătite după metode complicate. Felurile 
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tale preferate pot fi gătite pentru a fi nu numai gustoase, dar şi mai sănătoase. Important este să cunoşti 

principiile unei alimentaţii sănătoase. 
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STUDIU DESPRE ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

                   

Prof. Grigore Diana Carmen 

Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița 

 

          Sănătatea  este o convenție între tine și corpul tău. 

          Alimentația sănătoasă și sportul sunt cheia unei vieți sănătoase. Îți creează o stare de bine, de 

energie, reducând riscul unor boli ca hipertensiunea, diabetul, osteoporoza, colesterolul, dar și cancerul. 

Astfel, îți poți stabili propria alimentație sănătoasă așa încât poți decide singur ce să mănânci și ce este 

dăunător pentru sănătatea și pentru corpul tău. 

          Cea mai ușoară cale de ați proteja organismul și sănătatea pe termen lung este o dietă sănătoasă, 

avantajele unei alimentații sănătoase. 

           Ți se oferă necesarul de nutrienți, așa încât organismul tău să nu sufere de pe urma lipsei unei 

anumite substanțe. Se previn și se tratează anumite boli, precum cancerul și bolile cardiovasculare, dar 

și ușurează simptomele unor boli precum diabetul și hipertensiunea. Dacă organismul tău primeşte toți 

nutrienții de care are nevoie, nu vei duce lipsă de energie și te vei putea bucura de toate momentele 

plăcute și de viață. Se păstrează o siluetă frumoasă cu o dietă echilibrată fără a se face excese. Aceasta 

o poți face mâncând alimente potrivite la timpul potrivit.  

          Sfaturile sunt simple. Nu sări peste mese, mai ales peste micul dejun. Fă un plan al meselor și 

gustărilor zilnice în funcție de activitatea ta, de munca ta, încât să ai mereu timp pentru trei mese și 

doua gustări. Învață modalități simple să prepari mâncare. Alege cel mai simplu mod de a gândi, iar 

când o faci, mănâncă alimente crude precum salate, fructe, deoarece a mânca sănătos înseamnă să nu 

gătești mâncăruri complicate și greu de pregătit.  
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          Evită zahărul. Dacă după amiaza te simți obosit și lipsit de vlagă apelează la fructe, legume 

bogate în proteine, și nu la dulciuri, care îți secătuiesc organismul de energie. Mănâncă atât cât cere 

corpul. Ridică-te sătul de la masă.  

          O alimentație zilnică trebuie să conțină cereale, grâu, orez, ovăz, porumb, și cele care asigură 

carbohidrații necesari pentru a avea energie.  

          Alege legumele care au o culoare puternică. Cu cât este mai colorată o legumă cu atât conține 

mai multe vitamine, minerale și antioxidanți. Poți alege și cartofi dulci, salata de grădină și broccoli. Le 

poți mânca și crude, în compoturi, conserve, uscate, în salate. Consumă și fructele cele mai întâlnite ca 

banana, mere, piersici, pere, mango, pepene, avocado etc.  
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TRĂIEȘTE SĂNĂTOS  

-Studiu- 

                         

Prof. Grigore Diana Carmen  

Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița 

       

O minte sănătoasă într-un corp sănătos.  

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizăcă, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm.  Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

 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 
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stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate 

duce la apariţia unor boli foarte grave. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe 

bază de zahăr. 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul. Monica Roşu, fostă campioană olimpică la gimnastică spune că nu îşi poate imagina 

viaţa fără sport, deoarece acesta înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă.  Deci fără mişcare 

nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 Vizitaţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control 

regulat, este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este 

obligatoriu. Nu uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur 

mililitru de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-

4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în 

exces, alcoolul încetineşte funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele 

care ar trebui să ajungă la creier, alterând astfel percepţiile, emoţiile, mişcarea, vederea şi auzul 

persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 
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farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim: 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele conţin 

substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzepiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, amoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvuri ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de acest viciu 

foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Grindei Mioara Ioana - Școala Gimnazială Corbii Mari + Școala Gimnazială Petrești – Corbii 

Mari, jud. Dâmboviţa  

Prof. Grindei Marius - Liceul Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” + Liceul Tehnologic ”Iordache 

Golescu” Găeşti, jud. Dâmboviţa 

 

Sănătatea este starea de bine fizic, mental și social, nu numai lipsa bolii. Este o condiție 

esențială pentru existența fiecărui individ, este o sursă pentru viața de zi cu zi, nu obiectivul vieții. Cea 

mai importantă influență asupra sănătății o constituie stilul de viață. Sănătatea depinde în mare măsură 

de obiceiurile și deprinderile care formează stilul nostru de viață, adică ceea ce mâncăm, câtă mișcare 

fizică facem, cât alcool consumăm sau câte țigări fumăm, și nu în ultimul rând de calitatea relațiilor 
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noastre sociale. Starea de sănătate poate menține, consolida sau altera ca o consecință a modificării 

unuia sau mai multor factori care o condiționează.  

Ceea ce este 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 abordarea unui stil de viață sănătos.  

De asemenea, 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 acțiune 

conjugată a disciplinelor medicale și comportamentale, a factorilor economici, politici, sociali și 

culturali. Expunerea populației la stresul de durată poate duce la dezvoltarea, în timp, a tensiunii 

arteriale, un exemplu elocvent în acest sens fiind oferit de controlorii de trafic aerian, care lucrând în 

condiții de stres mental, dezvoltă hipertensiune arterială, la o rată net superioară altor profesii. 

Renunțarea la stilul de viață tradițional, migrarea spre oraș și adoptarea unui stil de viață modern 

conduce la creșterea valorilor presionale.  

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 (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.  

Educația este un factor important care intră în componența stilului de viață sănătos. Stilul de 

viață sănătos înseamnă, așadar, să ne schimbăm modul de trai, dar și modul de gândire nesănătos cu un 

mod de trai și de gândire sănătos, constructiv, pozitiv, să renunțăm prin informare, educare, 

autoeducare la obiceiurile proaste, nesănătoase și să le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru 

noi și cei din jur. Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătății pe care o avem. Starea de 

spirit este tot rezultatul propriului stil de viață. Atât sănătatea fizică, cât și cea psihică depinde, în mare 

măsură, de obiceiurile zilnice pe care le avem și de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă 

facem mișcare, dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Și calitatea relațiilor noastre sociale contribuie 

la starea de bine.  

De asemenea, prin autoeducare ne putem îmbunătăți viața, urmărind filme documentare, 

mergând la teatru, la concerte, la operă, citind foarte mult, librăriile oferindu-ne o gamă largă de cărți 

educative, cărți ce se găsesc foarte multe și pe internet. Să nu încetăm niciodată să învățăm și să 

investim în noi, să fim mai încrezători în forțele proprii, fapt ce induce  starea de fericire. În viața 

cotidiană, oamenii nu acordă atenție unor lucruri, la prima vedere, elementare, dar care au un rol foarte 
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important pentru viață și sănătate, exemplu fiind modul de a organiza timpul pentru activități, 

alimentație, informație, odihnă.  

Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos 

care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum și a 

mijloacelor și procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui comportament sanogenetic.  

Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândul 

populației, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic, 

sanogenetic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui 

la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și participării active a acesteia la opera de ocrotire 

a sănătății populaționale. În acest sens, este necesară formarea unei opinii de masă, fundamentată 

științifică, față de igiena individuală și colectivă, față de alimentație, 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 

mijloace de investigație și tratament.  

Educația pentru sănătate a populației trebuie să reprezinte un obiectiv major al politicii sanitare 

naționale, stabilindu-se ca sarcini de bază, în domeniul asigurării sănătății populației, dezvoltarea 

activităților medicale preventive și ridicarea nivelului de cultură sanitară a întregii populații, ceea ce 

implică desfășurarea unor ample acțiuni educative în domeniul sănătății populaționale.  

Organizația Mondială a Sănătății definește educația pentru sănătate drept arma cea mai eficace 

a sănătății populaționale, ceea ce impune ‖să fie asigurată educația pentru sănătate a populației și să fie 

determinate sectoarele în care aceasta să participe la aplicarea tuturor programelor de sănătate publică, 

pentru a marca astfel răspunderea personală și colectivă a tuturor membrilor societății în ocrotirea 

sănătății umane‖.  

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform OMS, sănătatea 

individului este definită drept ‖o stare de bine fizică, mentală și socială, și nu doar absența bolii sau a 

infirmității.‖ Din perspective publice, sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicații 

individuale, dar și sociale și demografice, unul dintre cele mai vizate de politicile și strategiile 

guvernamentale din întreaga lume. În acest sens, în 1977, statele membre ale OMS, inclusiv România, 

au decis în mod anonim ca ‖țelul social principal al guvernelor și al OMS în decadele viitoare să fie 

realizarea unei stări de sănătate a întregii populații a globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă 

o viață productivă din punct de vedere economic și social‖.  

Prin urmare, educația pentru sănătate la nivelul școlii reprezintă una din principalele căi de 

promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și, totodată, de formare a 
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atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. În multe țări, 

educația pentru sănătate este obligatorie în școli, începând din clasa întâi până în clasa a doisprezecea, 

folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe și materiale didactice adecvate vârstei. Ea 

poate fi considerată și ca procesul de însușire și aplicare a unor fapte, cunoștințe, norme de comportare 

care să influiențeze favorabil atitudinile și practicile igienice ale individului, familiei, comunității.  

Ca o componentă a educației multilaterale, educația pentru sănătate este un sistem de măsuri și 

influențe pentru formarea comportamentului igienic, este activitatea de conducere a copilului și 

tânărului de la condiția sa de ființă naturală la aceea de ființă social-culturală în problemele de sănătate.  

Sub aspect emoțional, educația pentru sănătate reprezintă, așadar, procesul de informare, formare și 

dezvoltare a omului, tânăr și adult, în domeniul sănătății, procesul înzestrării individului cu cunoștințe 

și atitudini privind sănătatea.  

În concluzie, putem spune că finalitatea educației pentru sănătate în școală este culturalizarea 

igienico-sanitară a copiilor și a tinerilor în vederea formării unui stil de existență și comportare 

igienică, a unui mod de viață sănătos, contribuind, prin perfecționarea sănătății fizice, afectiv-

emoționale și mintal-spirituale, la dezvoltarea multilaterală a personalității și la integrarea socială a 

celor educați. În acest sens, educația pentru sănătate se plasează pe o direcție prospectivă, prin aceea că 

urmărește nu numai promovarea sănătății în prezent, ci și pregătirea copiilor, sub raportul sănătății, de-

a lungul întregii existențe, pentru a se putea adapta neîncetat permanentelor mutații care au loc în viața 

modernă, pentru a fi înarmat împotriva agresiunilor biologice și emoționale ale mediului, care se ivesc 

în procesul evolutiv al civilizației moderne.  
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Grosu Cristina 

Clubul Copiilor Târgu Neamț, jud. Neamț 

 

Stilul de viaţă al omului exprimă modul său general de a trăi, raportul dintre condiţiile în care el 

îşi duce traiul şi condiţiile de activitate, de asemenea, și modelele individuale de comportament 

determinate în anumită măsură de factorii socio-culturali, caracteristicile personale şi educaţionale. 

Stilul de viaţă se referă la totalitatea deciziilor și acţiunilor voluntare care ne afectează viața. 

  Stilul de viață în zilele noastre este unul nu stresant, ci foarte stresant, epuizant, într-un cuvânt 

bolnăvicios. Muncim foarte mult și lupta noastră zilnică este pentru o viață mai bună, însă suntem 

conștienți de faptul că fără o sănătate de fier reușita noastră poate fi întreruptă. Așadar, adoptarea unui 

stil de viață sănătos este obligatorie pentru a ne putea duce la bun sfârșit aspirațiile. Suntem însă 

departe de a face lucrurile cum trebuie, cu pași mici și multă bunăvoință vom reuși să facem 

schimbările potrivite în stilul nostru de viață astfel încât viața să ne fie una cât mai sănătoasă. Stilul de 

viață sănătos joacă un rol esențial în promovarea și menținerea sănătății, în prevenirea îmbolnăvirilor.  

Toți ne dorim o viață lungă și fericită, unde boala și necazurile să nu ne atingă. Însă ce facem 

pentru a ne atinge acest țel? Studiile referitoare la stilul de viață sănătos, evidențiază că mai mult de 

80% din sănătatea noastră depinde de: modul în care ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă ne 

odihnim, ce emoții și sentimente experimentăm. Restul de 20% este transmis genetic sau are legătură 

cu mediul înconjurător și sistemul de sănătate al țării.  

Auzim aproape în fiecare zi despre obiceiurile sănătoase sau alimentaţia adecvată pentru o viaţă 

mai bună însă, de cele mai multe ori, sfaturile ni se par foarte greu de urmat şi ne gândim că este mult 

prea dificil să ne schimbăm ritmul cotidian. Sunt lucruri pe care le facem zi de zi şi care, fără să ne dăm 

seama, au efecte benefice asupra corpului sau stării noastre de bine. Este vorba despre acele mici 

obiceiuri care ne asigură un stil de viaţă sănătos şi care se regăsesc deja printre activităţile noastre 

zilnice sau pe care le putem adopta natural, fără mari eforturi. 

  Prin urmare, stilul de viață este suma alegerilor  pe care le facem în fiecare zi și care au un 

impact pe termen scurt sau lung asupra noastră. Literatura de specialitate evidențiază existența unor 

principii care, respectate, contribuie la abordarea  unui stil de viață sănătos: odihna (somnul), odihna 

activă și managementul stresului (managementul energiei), alimentația sănătoasă și hidratarea, munca 

și mișcarea, educația, natura și factorii naturali. Da, avem enumerate principiile, le cunoaștem, 
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întrebarea, pe care inevitabil ne-o punem, este ce facem prima dată sau cu ce începem. Cred că 

important este să începem de undeva și acel început să continue prin voință și perseverență. 

Sunt convinsă că începutul trebuie să vină din educație, mai bine spus din autoeducație. Acest 

aspect presupune documentarea asupra a ceea ce specialiștii spun și ne învață despre viața sănătoasă, 

stilul de viață sănătos. Avem informațiile, din mai multe surse, și încercăm să le punem în practică. 

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.  

Astfel, unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. 

Alimentele pe care le consumăm afectează modul în care arătăm şi ne simţim, sănătatea fizică şi 

mentală. Alimentaţia ideală ne-o dorim cu toții, dar ne lovim de o multitudine de teorii, regimuri 

alimentare şi cure ce promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neapărat 

aderarea la o filozofie strictă de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau satisfacţie. 

Înseamnă echilibru, moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, ce 

poate fi apoi extins. 

  Alimentaţia sănătoasă are la bază consumul ridicat de fructe şi legume ( 5-6 ori pe zi), cereale 

integrale, grăsimi sănătoase (omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne slabă. Această 

combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii redus, ceea ce 

duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. Pentru un rezultat bun este recomandat 

a evita sau a reduce treptat consumul de alimente procesate, zahăr, sare şi grăsimi. Este de preferat să 

mâncăm alimentele crude, fierte (aldente) sau coapte şi să evităm prăjelile.  

Pentru fructe recomandarea este de a fi consumate în stare proaspătă, uscate și mai puțin sub 

formă de sucuri, făcute chiar de noi și deloc sucuri din comerț. Important este să ne începem ziua cu 

apă! Apa este, aşa cum ştim deja, foarte importantă pentru hidratarea şi curăţarea organismului. 

Hidratarea se face pe tot parcursul zilei și aici părerile sunt împărțite între cei care susțin că este 

obligatoriu a consuma 2 litri de apă pe zi și cei care susțin că trebuie să bem apă ori de câte ori ne este 

sete fără a fi constrânși de o anumită cantitate. 

O alimentație sănătoasă presupune mese regulate, cu alimente proaspete și  când vine vorba de 

mese, trebuie să ţinem cont de încă un sfat: niciodată nu te aşeza la masă nervos, stresat, agitat, 

mănâncă conştient într-o atmosferă de calm şi voie bună. 

Putem afirma astfel că alimentele înseamnă viață, însă asociate lor, în vederea atingerii un stil 

de viață sănătos sunt mișcarea și sportul, adică nicio masă fără…sport. Prin urmare, mişcarea nu trebuie 

să lipsească, iar exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea ajută la controlul 

greutăţii. Alergatul, mersul la sala de fitness, urcatul scărilor, ce mai, mersul pe jos cât mai mult sunt 
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doar câteva sugestii pentru a evita sedentarismul. Statistici elaborate la nivel național au scos în 

evidență faptul că tot mai mulți copii au eliberate scutiri medicale de la orele de sport, iar la nivelul 

claselor primare multe ore de educație fizică sunt înlocuite cu ore de română sau matematică. Acest 

aspect se consideră a fi îngrijorător, întrucît viitorul unei națiuni stă în sănătatea oamenilor ce o 

alcătuiesc.  

Spunem mișcare, spunem sănătate, dar și dacă spunem somn și anume somn bun, spunem tot 

sănătate. Somnul este o componentă esențială a unui stil de viață sănătos. Din păcate, mulți nu acordăm 

aceeași importanță somnului așa cum o acordăm alimentației sau sportului. Dacă una din cele trei 

amintite este în dezechilibru, atunci asta se va arăta în corp.  

În timpul somnului creierul se odihnește, memorează ce s-a întâmplat, au loc procese de 

restaurare a resurselor corpului, sunt aduse aporturile de vitamine, iar nutrimentele absorbite în timpul 

zilei sunt sintetizate și folosite. Sunt recomandate pentru un adult 7-8 ore de somn noaptea, însă pe 

timpul zilei părerile sunt și aici împărțite, unii susțin că este bine să avem un somn de după amiaza de 2 

ore, alții susțin că un somn în timpul zilei perturbă somnul de noapte. 

În zilele noastre, agitate, super tehnologizate, când societatea contemporană este ―călită‖ în a-și 

arde energia rapid, a avea un stil de viață sănătos nu înseamnă să ne rezumăm doar la alimentație, ci o 

încununare de decizii care să fie în armonie cu noi înșine, cu societatea, cu natura și mediul 

înconjurător. 

Cuvântul cheie al unui stil de viață sănătos este moderație, în el sintetizându-se toate aspectele 

vieții. Ce înseamnă, de fapt, un stil de viaţă sănătos?  O dietă echilibrată, lipsită de abuzuri, somn şi 

odihnă, preocupări intelectuale, contactul cu natura, timp petrecut în aer liber, mişcare, sport, o 

atitudine pozitivă şi generoasă faţă de sine şi cei din jur. Nu este așa simplu să adoptăm un stil de viață 

sănătos, însă voința, moderația, perseverența hrănesc partea cea mai importantă a corpului omenesc, 

mintea, de aici sufletul și apoi urmează celelalte. 

În concluzie, un stil de viață sănătos înseamnă să facem zilnic alegeri sănătoase, atât pentru 

propria persoană, cât și pentru cei dragi, trebuie doar să ne dorim suficient acest lucru. Stilul de viață 

sănătos trebuie să fie o constantă a vieții noastre și doar noi hotărâm dacă vrem să-l adoptăm. 

       “Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă” - Dan Puric. 
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VITAMINA E, UN ANTIOXIDANT PUTERNIC 

 

Prof. Grosu Mădălina Mirela 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 

 

În terminologia științifică, vitamina E este cunoscută ca tocofenol. La originea acestei denumiri 

stau proprietățile fertilizante ale vitaminei, exprimate prin cuvintele grecești tokos (descendenți, 

urmași) și pherein (a purta). Tocoferolul este o vitamină liposolubilă, puternic antioxidantă, considerată 

„vitamina reproducerii―, cu virtuți magice în păstrarea tinereții. 

În anul 1922 Dr. Herbert McLean Evans și Katherine Scott Bishop, anatomiști și fiziopatologi 

la Universitatea din Berkley au descoperit vitamina E. În urma cercetărilor efectuate au constatat că în 

salata verde și germenii de grâu există un nutrient pe care l-au denumit Factorul X . În 1924 numele 

acestui nutrient a fost schimbat în vitamina E (tocoferolul, din grecescul toco – naștere). Vitamina E a 

fost izolată abia în 1936, tot de către Dr. Evans și colaboratorii, în timp ce în 1938 Dr. E Fernholz 

descoperă structura chimică a tocoferolului. 

 

Cercetările sunt continuate de către laureatul premiului Nobel pentru chimie, Paul Karrer, care 

sintetizează vitamina E. Termenul de vitamina E descrie un grup de opt antioxidanți care au fost 

descoperiți în 1958. Se cunosc patru tocoferoli (alfa, beta, gama și delta) și patru tocotrienoli (alfa, 

beta, gama și delta). Cele opt forme de vitamina E au diferite nivele de activitate biologică. 

Cea mai importantă formă de vitamina E este alfa tocoferolul, găsindu-se în concentrația cea 

mai mare în sânge și țesuturi. Nivelul de vitamina E din sânge depinde de ficat. Ficatul preia formele de 

vitamina E absorbite la nivelul intestinului subțire, apoi secretă preferențial alfa tocoferol metabolizând 

și eliminând celelalte forme de vitamina E. Acesta este și motivul pentru care alfa tocoferolul se 

găsește în concentrații mult mai mari decât celelalte forme. 

Numită și vitamina fertilității, datorită rolului pe care îl are în acest proces, vitamina E face 

parte dintre substanțele cu o importantă acțiune antioxidantă. Antioxidanții reprezintă un complex de 

elemente nutritive (vitamine și minerale) și enzime specifice care au rolul de a reduce efectele toxice 

ale radicalilor liberi, adică de a neutraliza moleculele de oxigen instabile, ajutând corpul să nu-și 

distrugă propriile celule. Radicalii liberi reprezintă atomi sau grupuri de atomi care, dacă nu sunt ținuți 
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sub control de antioxidanți, pot afecta sistemul imunitar și pot duce la boli de inimă, pulmonare, 

mentale, degenerative, cancer și îmbătrânirea prematură a organismului. 

Este imposibil să evităm complet acțiunea radicalilor liberi. Aceștia provin atât din surse interne 

corpului uman, ca urmare a proceselor respiratorii, de metabolism și inflamatorii, cât și din surse 

externe, datorită factorilor de mediu: poluarea, radiațiile, fumatul, stresul, lumina solară, alcoolul. 

Sistemul de luptă împotriva radicalilor liberi nu este perfect, de aceea pe măsură ce îmbătrânim celulele 

se deteriorează prin oxidare, motiv pentru care trebuie să suplinim această verigă slabă cu o alimentație 

corespunzătoare, bogată în antioxidanți. 

În organismul uman, vitamina E, se găsește în: ficat, placentă, pancreas, splină, țesut adipos, 

suprarenale și hipofiza. Combate îmbătrânirea țesuturilor și a organelor, studiile recente indicând că ar 

putea avea şi capacitatea de a preveni anumite boli: astm bronșic, fibrom uterin, ulcer gastric, litiază 

biliară, scăderea imunității și altele. Totuși, popularitatea vitaminei E se datorează înainte de 

toate utilizării ei în industria cosmetică. 

Prin efectul antioxidant, vitamina E protejează membranele celulare, menține integritatea 

celulelor contra acțiunii distructive a radicalilor liberi și descompune toxinele solubile în grăsimi. În 

acest mod se previn multe forme de cancer (digestiv, ovarian și de sân), se încetinesc procesele de 

îmbătrânire, crește rezistența părului, se îmbunătățește circulația sângelui, astfel prevenindu-se bolile 

cardiovasculare, ateroscleroza, ischemia cardiacă, hipertensiunea arterială, riscul infarctului miocardic 

și dilatarea vaselor sanguine, se evită coagularea sângelui care ar degenera în arteriopatie obliterantă la 

nivelul membrelor inferioare, tromboze, flebite sau arterite, cu prevenirea cazurilor de embolii. Un rol 

important se exercită asupra echilibrului nervos, muscular și endocrin, diminuând stările de oboseală 

fizică și intelectuală. 

În bolile oftalmologice previne apariția cataractei și evită pierderea acuității vizuale. Distrofiile 

musculare și osoase, precum și durerile provocate de osteoporoză și poliartroze, pot fi ameliorate cu 

vitamina E datorită efectului antiinflamator. 

În afecțiunile dermatologice, vitamina E accelerează refacerea țesuturilor lezate, vindecarea 

leziunilor și arsurilor și previne diverse infecții, inflamații și tumori. Stimulând reacțiile imunitare, 

vitamina E întârzie apariția petelor maronii de bătrânețe de la suprafața pielii. 

În combaterea factorilor generatori de radicali liberi, vitamina E reduce vătămările produse de 

smogul din atmosferă, protejând plămânii și prevenind emboliile pulmonare. 

Alte efecte benefice sunt constatate în ameliorarea crizelor bolii Parkinson, în adenomul de 

prostată și în reducerea colesterolului „rău―-LDL precum și a glicemiei din diabetul zaharat. În cazul 
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copiilor este recomandat un aport suplimentar, mai ales la bebelușii prematuri, care primesc alimentație 

artificială sau care sunt în oxigenoterapie. 

În procesele metabolice previne deteriorarea lipidelor și a uleiurilor esențiale (ex. acizii grași 

Omega-3). Acest efect este explicat prin protejarea acizilor grași polinesaturați expuși la reacțiile de 

oxidare și peroxidare. De asemenea, participă în calitate de cofactor, la sinteza glutationului care este 

cunoscut ca un important antioxidant, apărător al sănătății contra radicalilor liberi. 

Dozele zilnice optime sunt: 10 mg pentru adulți și 3-7 mg pentru copii. 

Avitaminoza E, carența vitaminei E, produce modificări în fibrele musculare, nervoase și 

conjunctive, cu tulburări circulatorii afectând funcția de reproducere. În mușchi și cord apar leziuni 

degenerative și implicit necrozarea lor. Scade conținutul în creatină a mușchilor și crește excreția ei 

renală. În țesutul conjunctiv apar edeme din cauza permeabilității mari a vaselor sangvine mai ales la 

nivelul uterului. Acestea determină subnutriția și reabsorbția fătului. La bărbați apar leziuni 

degenerative la nivelul epiteliului germinativ și țesutul interstițial al testicolului, spermatozoizii își 

pierd mobilitatea, bărbatul nu manifestă dorința de împreunare. 

Simptomele carenței de vitamină E se manifestă prin tulburări hematologice (anemie 

hemolitică, hemoragii, varice), tulburări de reproducere cu degenerarea organelor sexuale, sterilitate, 

infertilitate, avorturi spontane repetate, atrofierea fetusului și nașterea de copii morți. 

Alte afecțiuni ale insuficienței acestei vitamine sunt legate de boli cardiace (miocardită, angină 

pectorală, ateroscleroză), tulburări neurologice și neuromusculare (degenerescență musculară, 

hipotonie musculară), tulburări oftalmologice (scăderea acuității vizuale, miopie evolutivă, alterarea 

retinei), tulburări cutanate (eczeme, ulcerații ale gambei, semne de îmbătrânire precoce), senzație de 

slăbiciune. 

Unde găsim vitamina E ? 

Sursele naturale de vitamina E:  

 surse vegetale - germeni de grâu, semințe de floarea soarelui, uleiuri vegetale (de soia, porumb, 

susan, floarea soarelui), margarină, ulei de cătină albă, alune, nuci, afine, banane, migdale, salată verde, 

spanac, pătrunjel, varză de Bruxelles, mazăre;  

 surse animale - produse lactate, gălbenuș de ou, ficat și untură de pește. 

Excesul vitaminei E apare numai la doze foarte mari (peste 250 mg/ zi) și se manifestă prin unele 

intoxicații, cu diferite intensități: dureri de cap, migrene, dureri abdominale, hemoragii, disfuncții 

ovariene și slăbiciune musculară. După un consum de lungă durată, de peste 7 săptămâni, apare o 

creștere a tensiunii arteriale și riscul de hemoragie cerebrală. 
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La o alimentație rațională și completă, riscul acumulării vitaminei E în exces se reduce întrucât 

grăsimile din alimente ajută la asimilarea tocoferolului care se distribuie uniform în organism. 

Supradozarea vitaminei E poate fi anihilată cu vitamina C și cu unele săruri minerale (seleniu, 

magneziu). 

Vitamina E, prin rolul antioxidant în organism, contribuie la prevenirea proceselor patologice 

asociate cu prezența radicalilor liberi, la nivel cardiovascular, neuromuscular, ocular și a cavității orale. 

Studiile experimentale și clinice au în vedere stabilirea unei doze zilnice optime de vitamina E pentru 

protejarea organismului de nivelurile crescute de radicali liberi. 
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ALIMENTAŢIA ŞI ALIMENTELE  

ÎN VIAŢA OMULUI CONTEMPORAN 

 

Prof. Gurău Angelica 

Şcoala Gimnazială Ţifeşti, jud. Vrancea 

 

Între om şi alimente sunt stabilite relaţii biologice şi medicale strânse, de-a lungul existenţei 

sale şi chiar înainte de a se naşte, prin intermediul corpului matern. Cea mai mai importantă relaţie este 

că alimentele furnizează organismului substanţele nutritive, care îi sunt necesare pentru a produce 

energia necesară proceselor vitale (rol energetic), pentru a sintetiza substanţe proprii şi a repara celulele 
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uzate (rol plastic sau morfogenetic), precum şi pentru a forma substanţele active, care influenţează 

desfăşurarea normală a unor procese metabolice (rol catalitic). 

Necesităţile nutritive sunt variate de la un om la altul, deoarece depind de vârstă, sex, tipul şi 

intensitatea activităţii (fizică, intelectuală), condiţiile mediului inconjurător (frig, cald, prezenţa unor 

substanţe chimice toxice). Pentru a se asigura o alimentaţie cȃt mai raţională, trebuie să se realizeze un 

echilibru permanent între necesităţile organismului şi aportul de substanţe nutritive din alimente. Dacă 

acest echilibru nu este realizat, alimentaţia devine neraţională şi are efecte negative asupra capacităţii 

de muncă, a creşterii corpului şi a sănătăţii. Astfel, constituie o greşeală nu doar insuficienţa, ci şi 

consumul excesiv al alimentelor faţă de nevoile reale ale organismului şi, mai ales, consumul abuziv al 

unei substanţe asociat cu insuficienţa alteia. 

După natura şi rolul în organism, agenţii nutritivi se clasifică astfel: proteine, lipide, glucide, 

săruri minerale şi vitamine. Fiecare substanţă nutritivă are roluri bine definite şi nu poate fi înlocuită de 

alta. Din acest motiv, într-o  alimentaţie corectă şi echilibrată trebuie să se asigure toate substanţele 

necesare, în cantităţi optime. 

 Macroelementele 

 Calciul (Ca) – este prezent în schelet, dinţi şi sânge, sub formă de fosfaţi. Calciul ajută la 

întărirea oaselor, reglează excitabilitatea, activează enzime. 

 Fosforul (P) – este component al acizilor nucleici, al fosfoproteinelor, are rol în contracţia 

musculaturii, osificare. Se găseşte în legume, zarzavaturi, lapte, ouă, cereale. Carenţa în fosfor se 

manifestă prin oase fragile, carii dentare, tulburări nervoase, astenie. 

 Magneziul (Mg) – se găseşte în lapte, mazăre, grâu, cartofi, nuci, banane. Când concentraţia sa 

este mică se produce decalcifierea oaselor sau oboseala musculară. 

 Sodiul (Na) – este component al citoplasmei şi lichidului extracelular. Se găseşte în sarea de 

bucătărie, brânzeturi, murături, măsline, carne etc. În cazul carenţei apar dereglări funcţionale la nivelul 

celulelor. 

 Potasiul (K) – are rol în alcalinizarea sângelui şi funcţionarea celulelor. Se găseşte în carne, 

peşte, legume, pâine, fructe, nuci, fasole etc. Efectele carenţei constau în disfuncţii la nivel celulelor şi 

modificarea unor proprietăţi ale sângelui. 

 Clorul (Cl) – component al acidului clorhidric (HCl) şi al lichidului extracelular. Se găseşte în 

lapte, ouă, făină, linte, mazăre, cartofi. Carenţa în clor produce dificultate în producerea sucului gastric 

şi disfuncţii la nivel celulelor. 

 Sulful (S) – este constituient al aminoacizilor, aflat în carne, viscere, ouă, lapte, brânză. Carenţa 

se manifestă prin apariţia unor anomalii structurale sau funcţionale. 
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 Microelementele 

 Fierul (Fe) – este constituient al hemoglobinei care se găseşte în ficat, spanac, salată. Carenţa în 

Fe produce anemie. 

 Iodul (I) – este constituient al hormonilor tiroidei care se găseşte în apă, peşte, ficat, spanac. În 

carenţa sa apare un deficit în sinteza hormonilor tiroidei şi guşa. 

 Zincul (Zn) – este un component al insulinei şi heparinei, care se găseşte în ficat, carne, cereale, 

legume. În carenţă apar tulburări de creştere sau de vindecare a rănilor. 

 VITAMINELE – sunt constituienţi de bază ai alimentaţiei, deoarece reprezintă factori 

biologici necesari pentru funcţionarea tuturor celulelor şi a sistemelor: respirator, digestiv, osos, nervos. 

Participă la procesele de nutriţie şi reproducere, la diviziunea celulară şi implicit la dezvoltarea 

organismului şi funcţionarea sa. Ele nu eliberează energie şi nu furnizează material plastic. Au fost 

clasificate astfel: hidrosolubile (C, PP, complexul B) şi liposolubile (A, D, E, K). 

 APA – în organism îndeplineşte următoarele roluri: 

 rol structural - îndeplinit de cantitatea mare de apă din organism; 

 mediul biologic – este mediul în care se desfăşoară majoritatea reacţiilor chimice legate de 

metabolismul substanţelor; 

 rol de solvent şi de vehicul al substanţelor necesare activităţii celulare, dar şi al substanţelor de 

deşeu care sunt eliminate din organism; 

 rol „biochimic‖, legat de caracterul bipolar al moleculelor sale, datorită căruia apa se poate uni 

cu ionii pozitivi, dar şi cu cei negativi; 

 rol de reglator termic determinat de constantele sale: 

 căldura specifică foarte ridicată; 

 căldura de evaporare mare; 

 conductibilitate termică mai mare decât a altor lichide. 

Evaporarea unui gram de apă la suprafaţa pielii este însoţită de pierderea a 563 milicalorii (Ionescu-

Târgovişte C., 1981). 

 Iodul este un oligoelement vital pentru organismul nostru, ajutând la buna funcţionare a glandei 

tiroide, care prin intermediul hormonilor produși, reglează creşterea, dezvoltarea, reproducerea şi 

metabolismul. În zilele noastre, carenţa de iod se poate preveni ușor, dar în ciuda acestui fapt afectează 

încă generaţii întregi, fiind principala cauză a retardului mintal. Lipsa doar a unei cantităţi mici de iod 

din alimentaţie pune în pericol milioane de oameni din întreaga lume, prin diminuarea capacităţilor 

mintale şi fizice, din cauza unor afecțiuni declanșate de această carenţă. 
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 Boala clasică provocată de carenţa de iod este guşa endemicã, caracterizată prin hipertrofia 

tiroidei cu modificãri distrofice intratiroidiene, și apare la peste 5% din populaţie, în unele zone 

geografice cu cantitãţi mici de iod în apã sau alimente. Aceasta este una dintre cele mai frecvente boli 

endocrine, care reprezintă o problemã majorã de sãnãtate publicã. Iodul este esenţial şi în timpul 

dezvoltării fetale, motiv pentru care copiii care se nasc din mame care au carenţă de iod pot avea 

deficienţe ireversibile, cum ar fi dezvoltare şi creştere anormală, retard mintal, cretinism, apatie, 

neîndemânare, rigiditate musculară, schelet incomplet dezvoltat. În cazul unei astfel de mame cresc 

riscurile de avort spontan sau de a naşte un copil prematur sau mort. 

De peste o jumătate de secol doctorii endocrinologi ştiu că o linguriţă de iod luată în timpul 

vieţii poate însemna pentru orice persoană diferenţa între o dezvoltare normală şi apariţia unor tulburări 

prin deficit de iod. Iodarea sării de bucătărie s-a dovedit a fi soluţia salvatoare, deoarece majoritatea 

oamenilor consumă zilnic această substanţă. Alimentele cu origine marină reprezintă o sursă 

importantă de iod, în timp ce produse cum ar fi carnea de vită sau pasăre şi laptele, conţin cantităţi mici 

de iod. Iod se găseşte şi în unele legume sau fructe: usturoi, ceapă, spanac, morcov, roşii, struguri, 

cantitatea acestuia diferă însă, în funcţie de concentraţia de iod din solul cultivat. 

Prevenirea, controlul sau eliminarea TDI (tulburări prin deficit de iod), presupune ca toată sarea 

pentru consum uman sau animal să fie iodată. Deşi pare simplu şi necostisitor, acest proces se 

confruntă cu numeroase dificultăţi. O dificultate majoră este lărgirea gradului de conştientizare asupra 

daunelor cauzate de carenţa de iod. Majoritatea oamenilor nu au cunoştinţe în acest domeniu şi nu 

cunosc impactul crucial pe care l-a avut iodarea sării şi efectele benefice consumului acesteia. Sarea cu 

iod conţine iodat de potasiu sau magneziu, iar 900 de grame de sare pot conţine cel mult de 25 de 

grame de iod. Cercetătorii şi medicii care au analizat sarea iodată au susţinut că în cazul consumului 

sporit de "iod sintetic" din alimente creşte riscul unor afecţiuni tiroidiene autoimune şi sunt favorizate 

supradezvoltarea şi chiar apariţia de inflamaţii la nivelul glandei tiroide.                        

  Invadând piaţa alimentară, alimentele toxice au devenit "firești", astfel încât nimeni nu mai 

observă pericolul pe care îl reprezintă în mod real consumul acestora. Mulţi oameni nu ar putea renunţa 

la zahărul alb, la margarină, sau la alimente cu amelioratori de aromă şi coloranţi sintetici. Deghizată în 

ambalaje şi reclame ademenitoare, în culori pastelate şi cu mirosuri cât mai apetisante, alimentaţia 

chimizată a pătruns în vieţile fiecăruia, mai ales că efectele nocive nu apar după o lună sau după un an, 

ci după perioade îndelungate de timp.  

 Cercetătorii afirmă că aditivii alimentari sunt substanţe chimice de sinteză şi deoarece nu se 

găsesc în mod natural, ele nu ar trebui să facă parte din alimentaţia oamenilor. Impactul E-urilor asupra 
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organismului uman este devastator, deoarece ele nu sunt recunoscute şi acceptate de către acesta, 

provocȃnd un bombardament asupra oraganelor interne, afectȃnd sistemul imunitar şi generȃnd tumori.  

Aromele sintetice imită pe cele naturale şi au fost denumite "identic naturale", cȃnd, de fapt, au rămas 

aceleaşi: amestecuri de produse ale unor combinate chimice care conţin cȃte ceva organic în ele. Dacă 

studiem lista cu ce conţine fiecare produs pe care îl consumăm, ne putem da seama la ce tortură ne 

supunem organismul, zi de zi. Voi prezenta un mic ghid, care vă va descifra, pe scurt, pericolele ce se 

ascund în hrana noastră zilnică.  

E-urile sunt introduse în alimente cu diferite scopuri, unele colorează, unele conservă, altele dau 

gust sau stabilizează aroma, afânează mâncarea, unele îi dau volum şi consistenţă. Unele E-uri sunt 

coloranţi cu nume poetice, de exemplu E110, cunoscut sub denumirea de "sunset yellow",  tradus 

galbenul de la apus de soare.  

Zahărul este unul dintre alimentele cele mai studiate şi mai contestate de medicină. Fiind un 

aliment concentrat, el uzează anumite organe, aşa cum combustibilul cu cifră octanică prea mare poate 

uza un motor. Pentru un organism adaptat de milioane de ani să se hrănească cu zaharuri din fructe, 

miere, cereale şi legume, consumarea unei ciocolate sau a altor dulciuri mai concentrate este un 

adevărat şoc, ce produce dezechilibre în lanţ. Printre înlocuitorii naturali ai zahărului se numără mierea 

de albine, fructele proaspete sau uscate și sucurile naturale. 

Este foarte important de respectat necesarul calitativ, astfel se recomandă ca din  raţia calorică 

proteinele să reprezinte 10 – 15%, lipidele 30 – 35%, glucidele 50 – 55%. 
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BIVALENŢA  SĂRII 

 

Prof. Hriţu Maria Mirela 

Liceul Tehnologic “Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş 

 

Sarea, condimentul regal, esenţial şi necesar, este benefic şi nociv, totul depinde de cantitatea 

consumată. Sarea este, în acelaşi timp, un conservant pentru alimente şi un distrugător prin coroziune. 

Meteahna românilor, arătată în sondaje şi studii, este consumul ridicat al acesteia, deoarece potenţează 

aromele. Echilibrul este cheia tuturor lucrurilor, mai ales când este vorba despre consumul alimentelor, 

despre cât, cum şi când mâncăm. 

Nu întâmplător, în superstiţia populară, risipirea sării simboliza cearta, sau în basme, sarea este 

motiv literar, indicând măsura şi cumpătarea, drobul de sare din opera lui Creangă este înţeles greşit 

drept un pericol. Sarea are numeroase valori simbolice, referindu-se la faptul că ea se extrage prin 

evaporare din apa mării, L. C. de Saint-Martin spune că este „un foc eliberat din ape‖. În Biblie (Matei, 

5, 13) ucenicii lui Iisus sunt numiţi „sare a pământului‖, aici cu sens pozitiv, de ocrotitori, de protectori 

ai credinţei. În Japonia sarea are virtuţi purificatoare asupra locurilor şi obiectelor pângărite, iar 

recoltarea ei constituie un ritual. Acest aliment este evocat în liturghia botezului: „sare a înţelepciunii‖ 

şi simbolizează hrana spirituală. Sarea este asociată pâinii deoarece, ca şi aceasta, se împarte celorlalţi, 

ţine de consumarea colectivă, simbolul este cel al frăţiei, al stabilităţii. A împărţi, a mânca cu cineva 

pâine şi sare înseamnă a crea o legătură trainică, rezistentă. Romanii aruncau sare pe pământurile 

cucerite pentru a deveni aride, în acest caz, sarea are sens negativ, opus fertilităţii. 

Pe de o parte, sarea a fost folosită încă din vechime pentru anumite remedii, pentru a combate 

răceala, în cazul bolilor articulare, a reumatismului, se făceau băi calde cu sare. Astmul bronşic, rinita, 

sinuzita, infecţiile respiratorii se pot ameliora cu aerul salin, prin curele făcute la mare sau ocnele 

saline. Pe de altă parte, excesul de sare în alimentaţie are efecte nocive şi duce la hipertensiune, 

afecţiuni cardiovasculare, retenţie de apă în organism. Din cauza consumului ridicat de sare, România 

ocupă un loc fruntaş în Europa ca număr al cazurilor de boli cardiovasculare. În Japonia consumul de 

sare este şi mai ridicat, prin urmare numărul bolnavilor este şi mai mare, accidentul vascular cerebral 

fiind primul pe lista cauzelor de deces în această ţară. S-a demonstrat ştiinţific că sarea provoacă 

dependenţă, apetitul pentru sare funcţionează ca şi în cazul dependenţei de droguri, prin urmare 

înfrânarea necesită multă voinţă. Cantitatea de sare recomandată zilnic este de 2 grame, de fapt 

organismul uman are nevoie doar de o jumătate de gram pe zi, în schimb românii consumă de 20 de ori 
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mai multă sare decât ar trebui. Sodiul este prezent în mod natural în alimente în cantităţi suficiente 

pentru a acoperi nevoile zilnice, fără a trebui să adăugăm sare. Nu toate persoanele sunt sensibile la 

consumul de sare, doar jumătate din populaţie, dar nu există teste care să identifice această 

vulnerabilitate. Reducând cantitatea de sare zilnică se poate ajunge la valori normale ale tensiunii şi la 

scăderea corporală determinată de retenţia de apă provocată de consumul sării. 

Gustul pentru sare se poate educa, deoarece acesta nu este înnăscut. Un prim obicei pentru a 

evita sarea este acela de a înlocui cu plante aromatice şi mirodenii naturale. După trei săptămâni, chiar 

şi alimentele „normale‖ vor părea sărate. Se recomandă consumul alimentelor nepreparate, proaspete, 

adică multe legume şi fructe, care măresc depozitul de potasiu din organism şi scad tensiunea arterială, 

asigurându-se astfel o detoxifiere eficientă şi o activitate normală a glandelor suprarenale. Mâncarea 

are un gust mai bun dacă se adaugă suc de lămâie, pătrunjel, tarhon, mărar, cimbru, busuioc, ceapă, 

usturoi, hrean în loc de sare. 

Sarea este inclusă în preparatele pe care le consumăm zilnic, de aceea acestea trebuie dozate, 

dacă nu evitate: mezelurile, murăturile, conservele, măslinele, carnea afumată, peştele marinat, pâinea, 

ketchup-ul, sosul de soia, maioneza, chips-urile, alunele, brânzeturile, supele instant. Cel mai bine este 

să pregătim mâncarea în casă, din produse proaspete, nu semipreparate, pentru a controla catităţile de 

sare pentru a proteja sănătatea.  
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APA ȘI SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

 

Prof. Humelnicu Cezar Daniel 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 

 

Motto: „Cât valorează apa? Nu putem ști, până nu seacă fântâna.” (Thomas Fuller) 

 

Introducere: Apa este bunul cel mai de preț al omenirii, fără de care nu am putea trăi. Dacă 

privim în jurul nostru, observăm că despre apă este vorba atunci când spunem: cascade și lacuri, secetă 

și inundații, carbogazoasă, îmbuteliată, robinet, fie că e dintr-un puț, fie dintr-un val perfect pentru 

surfing, în spatele unui baraj, în plastic, în sticlă, din frigiderul de la cursurile de salsa, cu sau fără 

gheață. 

Modul în care noi bem apa ne arată ce fel de societate suntem. Am dori ca în viitor corpurile 

noastre și societatea în care trăim să reflecte valorile durabile, așa că ideal ar fi să bem apă îmbuteliată 

în plastic de unică folosință, doar în cazul în care nu există absolut nicio altă alternativă. Dacă am fi 

fost într-o situație cu adevărat extremă - să zicem, o epidemie de holeră, o zonă fără alimentare cu apă 

de încredere sau, de exemplu, un deșert, atunci am putea bea apă îmbuteliată. Din fericire, cei mai mulți 

dintre noi nu sunt în acele situații. Și ce alternative minunate există și cât de ușor sunt disponibile. 

 Sună ciudat sau ieșit din comun? Nu e, dacă vom avea în vedere următorele 7 lucruri despre apa 

îmbuteliată. Sper că, citind mai departe aceste rânduri, veți deveni o persoană mult mai sănătoasă, un 

consumator mai inteligent, și un cetățean global! Iată și șapte motive pentru a nu bea apă din sticle de 

plastic: 

 Sticlele de plastic nu sunt durabile. Folosind cantități mari de combustibili fosili și apă, aceste 

sticle sunt fabricate, umplute, și expediate din întreaga lume. (Nu au nicio amprentă de carbon foarte  

bună). Nici nu sunt sticle biodegradabile în adevăratul sens al cuvântului: ceea ce noi bem în câteva 

minute, în mediu se poate degrada în jurul valorii de o mie de ani. Chiar și cu eforturile susținute de 

reciclare din ultimii ani, 6 din 7 sticle de plastic consumate nu pot fi reciclate – depozitarea lor undeva 

nu este o soluție, având în vedere că, în următoarele milenii, toxinele rezultate din degradarea 

containerelor din plastic se pot infiltra în bazine și sol. Asta nu e pur și simplu ceva ce trebuie să lăsăm 

la nivel mondial și generațiile viitoare. 

 Prețul de cost este foarte ridicat. Unele sticle de apă îmbuteliată conțin apă de la robinet 

vândută la un preț mult mai mare decât costul real. Eticheta de pe apa îmbuteliată poate descrie un flux 
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de munte liniștit, dar asta nu înseamnă că în interiorul acesteia apa este pură și curată. Nu toată apă 

îmbuteliată provine din izvoare sau surse de apă subterană. Se pare că aproximativ 25% din apa 

îmbuteliată provine de la... robinet. Desigur, unele companii pot filtra sau trata apa de la robinet cu 

lumină ultravioletă înainte de a o vinde cumpărătorilor, la un preț care poate ajunge, uneori, la o 

valoare care este de câteva mii de ori mai mare decât costul apei municipale de la robinet.  

 În plus, studiile arată că probele de apă îmbuteliată pot conține ftalați, mucegai, microbi, 

benzen, trihalogenometani, chiar arsenic. Cazurile recente semnalate în România privind infectarea 

unor copii cu bacteria E. Coli au generat un adevărat taifun în cazul Direcției de Sănătate Publică, care 

a verificat și apa consumată de bebeluși, deși considerăm că ar trebui să existe reglementări foarte clare 

ale Ministerului Sănătății privind apa îmbuteliată, acest lucru fiind un element ce ține de siguranța 

națională. 

 Multe ape îmbuteliate conțin toxine, chiar dacă sunt certificate ca și potabile. 
 Plasticul nu este doar un factor important de poluare pentru planetă, el poate să afecteze și 

sănătatea oamenilor. Companiile de îmbuteliere a apei de apă folosesc din ce în ce mai mult plastic fără 

BPA, dar în sticlele de plastic se pot infiltra și alte substanțe chimice, în cazul în care sticlele sunt 

expuse la căldură sau stau depozitate o perioadă lungă de timp. Unele dintre aceste substanțe chimice 

sunt posibili factori perturbatori ai sistemului endocrin. Nimeni nu știe sigur ce efect pot avea asupra 

sănătății omului în timp. Considerăm că nimeni nu-și dorește cu adevărat ca și corpul lui să se supună 

acestui experiment. Iată câteva informații pe această temă: 

 Cum putem limita expunerea la BPA: 

 Nu puneţi plastic în cuptorul cu microunde, chiar şi în cazul în care eticheta spune că sunteţi în 

siguranţă, pentru că se descompune la temperaturi ridicate; 

 Reduceţi cantitatea de băuturi cumpărate la cutie; 

 Folosiţi recipiente de sticlă, porţelan sau inox, în special pentru mâncărurile fierbinţi; 

 Optaţi pentru mâncăruri şi băuturi proaspete, oricând este posibil. 

 Noi tendințe din modă și locuitorii orașelor sustenabile promovează consumul de apă de la 

robinet. 

 Spre exemplu, în cadrul Săptămânei Modei de la New York, în orașul San Francisco și în Grand 

Canyon National Park a fost redusă cantitatea sau a fost eliminată toată apa îmbuteliată! În fapt, San 

Francisco este primul oraș din SUA care a interzis vânzarea sticlelor de plastic de 0,6 l, în spații 

publice, o derogare fiind admisă doar în zonele în care nu există o sursă alternativă de apă. 

Departamentul de Protecție a Mediului, în timpul Săptămânii Modei de la NEW York, s-a mobilizat 

pentru a oferi trecătorilor accesul gratuit la fântâni cu apă de băut, pe străzile din New York. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

186 

 

 Consumul de apă de la nivel local este un nou concept care se adaugă la celelelate care au 

câștigat deja un număr foarte mare de adepți în ultimii ani: consumul de produse alimentare 
locale, bio sau ecologice. 

 Alimentele produse la nivel local sunt peste tot în aceste zile: pe tarabe, în târguri, piețele de 

agricultori, de la fermă direct pe masă. Putem spune astfel că alimentele produse pe plan local, hrana 

noastră este crescută și fiertă de fapt cu ... apă din zonă! Este partea invizibilă a produselor alimentare 

durabile, sănătoase pe care cu toții le mâncăm. 

 Așa că, locuitori ai orașului Iași, ar fi timpul să vă demonstrați ‖hidrofilia‖și să apreciați 

resursele de apă și sursele de aprovizionare care se găsesc în zona dumneavoastră. Oare nu ar trebui să 

ne îngrijim și să sprijinim sursele noastre de apă la fel cum susținem dezvoltarea fermelor locale care 

produc hrană organică sănătoasă? 

 Există alternative superbe pentru a deveni o persoană hidrofilă – iubitoare de apă! 
 Alegeți o sticlă de apă reutilizabilă, în orice dimensiune, formă și cu un design care vă place și 

faceți din ea un recipient pentru folosință îndelungată (să fie fără BPA sau, chiar mai bine, din oțel 

inoxidabil). Ar fi interesant să vă gândiți la ea ca accesoriu: poate că la un viitor interviu pentru un loc 

de muncă, un membru al echipei va remarca sticla voastră verde, reutilizabilă de apă. (…și veți lua 

slujba!) 

 Pentru acasă, puteți încerca să utilizați fie o cană simplă de sticlă sau o carafă ce are și 

capacitate de filtrare a apei. Pentru cei care doresc se pot monta și diverse sisteme de filtrare a apei de 

la chiuvetă. 

 Schimbarea este foarte simplă și veți simți imediat diferența! 
 Atunci când veți renunța să mai cumpărați apă îmbuteliată în sticle de plastic veți trăi mai 

sănătos și vă veți alătura mișcării pentru sustenabilitate la nivel mondial. În plus, este atât de ușor și 

veți economisi bani. 

 Mai întâi, va trebui să faceți primul pas și anume de a cumpăra o sticlă reutilizabilă, apoi 

amintiți-vă de aceasta atunci când ieșiți afară pe ușă, pentru o plimbare sau ca să alergați. Iar dacă 

"cheile, portofelul, geanta" sunt oricum în lista voastră de control mental, ce mai contează încă un 

element în plus, care vă economisește bani și vă protejează planeta? 

 În cazul în care, după șase luni, încă mai așteptați cu nerăbdare apa Dorna, Borsec sau Poiana 

Negri, atunci faceți următorul lucru: luați banii pe care i-ați salvat printr-o sorbitură strategică și 

bucurați-vă de vacanță, ei bine, chiar la Vatra Dornei sau Borsec, unde vă puteți hidrata, destinde, 

relaxa, și sărbători faptul că sunteți o parte minunată a soluției! 
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 Există și alte soluții decât sticla de plastic: Ooho! este un nou tip de ambalaj fabricat din alge 

marine, care propune o alternativă la sticlele de plastic. Recipientele pentru apă de acest tip sunt 

sferice, ușor și ieftin de fabricat, rezistente, igienice, biodegradabile, și pot fi chiar consumate. Proiectul 

a apărut deoarece consumul de resurse neregenerabile pentru sticlele de unică folosință și cantitatea de 

deșeuri generate este profund nesustenabilă.. 

 Scopul Ooho este de a vă oferi confortul și comoditatea unei sticle din plastic limitând în același 

timp impactul asupra mediului. 

 

Sursa:http://www.psfk.com/2015/03/blod-water-ooho-skipping-rocks-lab.html 

În loc de concluzii: 

 Apa fără plastic este și numele unui proiect inedit care devine tot mai apreciat de cetățenii 

orașului nostru în ultima perioadă. 

 Proiectul, care vizează responsabilitatea socială, este un parteneriat între Asociația Mai Bine, 

S.C. Apa Vital S.A., Agenția Pentru Protecția Mediului Iași și Wiron. Scopul acestuia este de a 

promova consumul de apă de la robinet (apă vie, în mișcare) și de a-i convinge pe locuitorii orașului 

despre necesitatea renunțării la apa îmbuteliată în sticle PET. Ca o alternativă se pot folosi recipienți 

din sticlă sau ambalaje reutilizabile umplute cu apă de la robinet, care sunt mult mai prietenoase cu 

mediul. Cei care au lansat proiectul spun că inițiativa lor „dorește să atragă atenția asupra efectului 

nociv al consumului de apă îmbuteliată în PET-uri. Apa îmbuteliată nu doar consumă resurse în 

procesele de îmbuteliere și distribuție, dar și produce foarte multe deșeuri degradabile în sute de ani, 

care otrăvesc mediul și pe noi, consumatorii.‖ 

 Apa de la robinet față de apa îmbuteliată 

Apa de la robinet: 

 are un impact redus asupra mediului atât în procesul de producție, cât și în etapa de distribuție; 

 este ieftină; 

 provine dintr-o sursă cunoscută și controlată zilnic în laborator; 

 este vie, în continuă mișcare, prezentând un risc scăzut pentru dezvoltarea bacteriilor tocmai 

datorită prezenței clorului; 

 este mereu la îndemână. 

http://www.psfk.com/2015/03/blod-water-ooho-skipping-rocks-lab.html
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Apa îmbuteliată: 

 generează deșeuri care poluează; 

 este foarte scumpă (1 litru de apă îmbuteliată poate costa de până la 1000 de ori mai mult decât 

1 litru de apă de la robinet); 

 este închisă ermetic, având un termen de valabilitate cu risc pentru dezvoltarea bacteriilor; 

 nu se cunoaște întotdeauna cu certitudine sursa de proveniență. 

 Inițiativa organizatorilor proiectului a început să dea roade și deja putem vedea în diferite zone 

ale orașului că au fost instalate cișmele. 

 De asemenea, în mai multe cafenele și restaurante din Iași, clienții pot bea apă gratis de la 

robinet, la carafe. Au răspuns pozitiv acestei provocări: CUIB, Acaju, Cărturești, Cuptorul 

Moldovencei, Jassyro, Meru, CTS Corner, La Conac și Țara Minunilor. Aceste locații se regăsesc pe o 

hartă eco a Iașului (www.hartaeco.ro), care mai indică și alte locuri din oraș unde oamenii pot găsi apă 

bună și sigură. 

 Știați că? Dacă folosești o sticlă reutilizabilă în locul celei de plastic, economisești 3 l de apă la 

fiecare litru pe care-l bei! Arată că-ți pasă de mediu: Folosește sticle reutilizabile! Dacă toate cele 7 

miliarde de oameni am face la fel aceste imagini ar trebui să dispară... 

 

Sursa:http://www.earthporm.com/heartbreaking-photos-of-pollution/ 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ - PARTE A STILULUI DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Iacob Ancuţa - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. Roşu Geanina Petronela - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

În procesul instructiv-educativ „actorii‖ sunt în permanentă evoluţie. Premisa succesului unui 

astfel de demers este păstrarea unui echilibru în sănătatea fiecăruia: nu poţi atinge obiectivele propuse 

dacă cei care participă la el nu îşi conservă starea de bine. 

Profesorul diriginte poate apela la educaţia ecologică pentru a contribui la responsabilizarea faţă 

de această dimensiune a vieţii: nu poţi fi sănătos într-un mediu bolnav, simbioza dintre cele două 

elemente este permanentă. 

În oferta educaţională a disciplinei Consiliere şi orientare pentru gimnaziu sunt menţionate ca 

elemente definitorii abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la carieră şi contribuţia 

disciplinei la autocunoaşterea elevilor - condiţie fundamentală pentru orientarea şcolară optimă. Totuşi, 

printre cele cinci obiective-cadru apare şi exersarea abilităţilor unui stil de viaţă sănătos, având ca 

modul tematic Calitatea stilului de viaţă. În cadrul acestuia, profesorul diriginte poate aborda aspecte 

care ţin de Educaţia ecologică, adaptându-le la nevoile elevilor, ale instituţiei de învăţământ sau ale 

comunităţii. 

Tradusă de cele mai multe ori prin Educaţia pentru cunoaşterea mediului, aceasta are două mari 

dimensiuni: mediul natural şi calitatea/degradarea lui. Poate fi folosită ca un instrument în 

recunoaşterea valorilor cadrului natural, având ca scop îmbogăţirea calităţii vieţii. 

În primul rând, elevii trebuie să fie educaţi despre mediu, trebuie să fie ghidaţi să înţeleagă 

modul în care funcţionează sistemele naturale şi să conştientizeze impactul activităţilor umane asupra 

lor. De cele mai multe ori, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii e cauzată de poluarea 

antropică. Odată format acest suport cognitiv, se poatre trece la participarea la luarea deciziilor de 

mediu. Pot fi folosite capacităţile investigative ale copiilor şi metode şi strategii specifice gândirii 

critice. Se pot utiliza metode diverse, de la brainstorming sau SINELG, până la clasicul referat. 

http://www.apafaraplastic.ro/
http://www.mindbodygreen.com/
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Experienţa practică a învăţării, educaţia în mediu, presupune contactul direct cu componentele 

acestuia. Excursiile, drumeţiile în împrejurimi dezvoltă abilităţi de culegere a datelor şi de investigaţie 

pe teren. Se stimulează astfel preocuparea faţă de mediu. 

Responsabilitatea faţă de elementele naturale care ne înconjoară se dezvoltă treptat. Trebuie 

stimulată motivaţia care să susţină participarea la îmbunătăţirea calităţii mediului. Elevul trebuie ajutat 

să înţeleagă că omul este inseparabil faţă de mediu, că acţiunile sale au consecinţe asupra acestuia, 

să obţină cunoştinţe de bază necesare soluţionării problemelor mediului sau imediat, să judece 

responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor 

probleme, să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta 

neajunsurile provocate mediului. 

Educaţia pentru mediu finalizează educaţia în şi despre mediu, dezvoltă sensul responsabilităţii 

faţă de mediu, motivaţia şi abilităţile de a participa la îmbunătăţirea calităţii mediului. Promovează 

dorinţa şi capacitatea de a aborda un stil de viaţă compatibil cu conceptele dezvoltării durabile. Oferă 

profesorilor posibilitatea de a contribui împreună cu elevii la buna gospodărire a resurselor natural. 

Eficienţa educaţiei asupra mediului se poate aprecia prin efectele pe termen lung asupra 

comportamentului viitorului cetăţean. La fel de importantă este şi utilitatea imediată (prin aplicaţiile 

practice, prin intervenţia elevului în situaţii concrete: activităţi de ecologizare, plantarea unor copaci 

etc.).  

            În concluzie, şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o susţinută activitate privind 

educaţia ecologică. Protecţia mediului  începe să fie învăţată din familie, dar se continuă şi organizat, la 

şcoală, iar orele de consiliere şi orientare pot oferi un cadru propice. 

 

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Illyes Ecaterina - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara  

Prof. Udrea Carmen Simona - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

Motto: „Dacă te gândeşti la ziua care va urma – ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care 

va urma – plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul care va urma – educă-ţi copiii.” 

(proverb chinezesc) 
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Societatea modernă oferă o serie de facilităţi care ne fac viaţa mai bună dar, în acelaşi timp, 

stilul modern de viaţă se asociază cu unele deprinderi cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate, 

deprinderi dintre care menţionăm: excesul alimentar şi consumul unor alimente  nesănătoase, viaţa 

sedentară, fumatul, consumul de băuturi alcoolice și nu în ultimul rând, drogurile. Industria alimentară 

a cunoscut în ultimul secol o evoluție spectaculoasă, ca răspuns la provocarea de a satisface cerințele 

unei populații în continuă creștere numerică, cu gusturi tot mai rafinate, aflată în criză de timp, dar 

supusă, totuși, nevoii biologice de a ingera alimente de mai multe ori pe zi. Pe de altă parte, alimentaţia 

care se consumă de societatea modernă este nesănătoasă: consum redus de legume şi fructe, aport redus 

de fibre, dezechilibru între principalele grupe alimentare, cu preponderenţa hidraţilor de carbon în 

defavoarea proteinelor, consum excesiv de băuturi dulci, gustări servite în oraş la fast-food, renunţarea 

la masa de dimineaţă, masa de seară prea abundentă şi consumată târziu. 

Alimentația sănătoasă a copiilor poate fi considerată ca fiind un rezultat al educației primite în 

familie, la școală și al informațiilor primite din mass-media. 

În ceea ce privește familia, se știe că gusturile alimentelor se formează din copilărie, astfel că 

părinții trebuie să fie foarte atenți, răbdători și creativi pentru a-i obișnui pe copii să respecte unele 

principii alimentare sănătoase, să respecte orarul meselor, fără multe gustări inadecvate și să le creeze 

meniuri care să le permită creșterea și dezvoltarea armonioasă. Majoritatea părinţilor nu sunt indiferenţi 

faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru firesc, deoarece o alimentaţie echilibrată 

condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea înaltă de muncă, mărirea rezistenţei 

organismului la factorii mediului înconjurător. 

Aceste meniuri trebuie să conțină un aport crescut de fructe și legume, cereale integrale, 

proteine animale, produse lactate și cantități mici de carbohidrați și grăsimi saturate. 

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 sistemului nervos central şi a organelor interne (cordul, ficatul, glandele endocrine etc.). 

Zilnic elevii trebuie să primească nu mai puţin de 80 grame de proteine. Sursele de proteine 

sunt: carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, pâinea, fasolea, soia etc. Sunt necesare atât proteinele de 

origine animală, cât şi cele de origine vegetală. O sursă importantă de proteine o constituie produsele 

lactate, care la rândul lor contribuie la asimilarea proteinelor de origine vegetală. 

Lipidele constituie nişte compuşi organici, care intră în componenţa ţesuturilor organismului, 

participă activ la procesele metabolice, sunt surse de energie, măresc rezistenţa organismului. Surse de 

lipide sunt atât produsele alimentare de origine animală, cât şi cele de origine vegetală. În raţia 
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alimentară a elevilor 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, 

crupele, fructele şi legumele etc.). În cazul folosirii excesive a acestor produse se dereglează funcţiile 

sistemului nervos şi ale organelor interne, scade rezistenţa organismului la infecţii, la copiii mici pot 

apărea diateze. Excesul de glucide duce la transformarea lor în lipide, care la rândul lor se depun în 

ţesuturile organismului. 

Pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă este necesar un raport optimal 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 îndestula organismul. Raţia alimentară 

trebuie să conţină cantităţi optimale şi de vitamine (vitamina A, vitamine din grupul B, vitaminele PP, 

C, D, К etc.), care influenţează hematopoieza, funcţionarea sistemului digestiv, osteoarticular etc. 

        Fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente pentru corpul omenesc. Au un 

conținut mare în apă și un conținut foarte redus în grăsimi și calorii așa că pot fi consumate și în 

cantități mai mari. Fructele dau savoare și varietate meselor. Fructele constituie o sursă importanta de 

vitamine, minerale și antioxidanți. Vitaminele sunt substanțe de care organismul are nevoie în cantități 

mici, dar de care nu se poate lipsi, aceste intervenind în desfășurarea unor procese vitale. Mineralele 

reprezintă 6% din greutatea corporală și îndeplinesc funcții extrem de diverse și de importante pentru 

organism. Au un conținut redus de grăsimi și calorii și protejează organismul împotriva bolilor de 

inimă și a cancerului. Sucurile de fructe sunt surse importante de vitamina C, dar nu conțin fibre 

alimentare. Sucurile de fructe sunt foarte bogate în apă, conţin glucide cu moleculă mică (direct 

asimilate de către organism), săruri minerale, vitamine, fermenţi etc. Ele sunt recomandate în 

alimentaţie oamenilor de toate vârstele, îndeosebi în cea a copiilor.  

       Legumele conțin aproape toate elementele nutritive de care are nevoie organismul în fiecare zi. 

Legumele nu conțin grăsimi și colesterol, prin urmare, sunt sigure chiar şi pentru persoanele care țin 

cură de slăbire. Legumele conțin aproximativ 80% apă şi sunt sărace în glucide, lipide şi proteine. Cel 

mai mare conținut este în vitamina C, dar şi în caroten. Având în vedere faptul că organismul uman nu 

este în măsură să sintetizeze vitamina C, aportul de vitamina C este foarte important. Vitamina C se 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

193 

 

găsește mai ales în frunzele verzi cum sunt cele de pătrunjel, leuștean, mărar, țelina, spanac, ștevie, dar 

şi în ardei, ceapa verde, cartofi. Specialiştii ne demonstrează cum culoarea reflectă tipul de nutrienţi pe 

care îi conţin fructele şi legumele. Fructele şi legumele de culoare roşie – aliatul inimii! Fructele şi 

legumele de culoare roşie conţin licopen, un antioxidant puternic ce stimulează regenerarea celulelor, 

opreşte inflamaţiile, ajută la reducerea nivelului de colesterol şi păstrează glicemia la un nivel optim. 

Mai mult, acest antioxidant este completat şi de o varietate de nutrienți ce asigură tonifiere vasculară, 

reduc tendinţa de coagulare a sângelui şi previn arterioscleroza: antocianine, vitamina E, niacina şi 

complexul de vitamine B. Când vine vorba de alimentele de culoare mov sau albastre, cu cât culoarea 

acestora e mai închisă, cu atât sunt mai bogate în resveratrol, cel mai bogat antioxidant natural. Prin 

acţiunea sa puternic antioxidantă, substanța previne îngroşarea vaselor de sânge, menține elasticitatea 

acestora, are rolul de a păstra ADN-ul intact şi de a repara celulele deteriorate de radicalii liberi. 

Acestui antioxidant puternic i se adaugă vitamina C, flavonoizi şi luteina ce stimulează sistemul 

imunitar, reduc inflamaţiile şi asigură sănătatea tractului urinar.  

        Se recomandă ca fructele și legumele să fie consumate crude. Cruditățile constituie cel mai bun 

tratament de întinerire și înfrumusețare. Se accelerează înnoirea celulelor, pielea redevine elastică. 

Dispare obezitatea, toxinele sunt eliminate. Alimentele crude hrănesc și vindecă totodată, deoarece 

conțin enzime, izvoare de viață care nu pot fi fabricate. Ele sunt necesare atât pentru cei bolnavi, cât și 

pentru cei sănătoși. După 2-3 săptămâni în care mâncăm fructe și legume 5 porții/zi, dispare oboseala, 

grăsimile în exces, rezistența organismului crește considerabil. Legumele fierte în apă sunt cel mai 

puternic depreciate, se distrug enzimele și vitaminele, toate sărurile minerale se elimină prin apa care 

fierbe, chiar și la aburi. Proteinele modificate prin fierbere se depun în corp sub forma de reziduuri. 

Este sănătos să se consume cât mai multe legume verzi, organismul se alcalinizează cu sucuri verzi. 

Părinții trebuie să-i obişnuiască pe copii să mănânce de trei ori pe zi plus două gustări sănătoase 

și să-i convingă că fructele coapte de sezon sunt dulciurile adevărate de care au nevoie. Micul dejun 

este foarte important în viaţa de zi cu zi, deci, nu trebuie să uite de el. Specialiştii spun că dacă acesta 

lipseşte din programul zilnic, riscul de obezitate creşte cu 400 la sută.  

Există și situații în care aceste lucruri nu sunt cunoscute de toți părinții, aici intervine școala 

care, prin diferite activități, poate ajuta părinții să se informeze și să se documenteze pentru a oferi 

copiilor lor o alimentație adecvată. Acest lucru se poate realiza prin intermediul lectoratelor cu părinții 

și prin realizarea unor broșuri ce conțin informațiile necesare.  

Școala trebuie să-și asume responsabilitatea de a educa elevii  cu privire la alegerea unei hrane 

care  să le asigure toate nevoile nutritive și să fie adaptată nevoilor lor  fiziologice. La orele de Educaţie 

pentru sănătate, biologie, chimie, consiliere profesorii trebuie să propună subiecte cu conţinut bogat pe 
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această temă: Alimentația sănătoasă, Igiena alimentației, Influența alimentației asupra organismului, 

Alimentația unilaterală etc. Elevii trebuie învățați să evite alimentele procesate, chiar dacă sunt 

ambalate foarte frumos şi au gustul dulce, sărat sau aromat. Acestea sunt sărace în nutrienţi şi nu ajută 

deloc buna funcţionare a corpului uman. Mezelurile sunt unele dintre cele mai procesate alimente - 

salamuri, parizer, crenvurşti, cârnaţi, pate - şi sunt total neindicate copiilor, deoarece conţin aditivi, 

nitraţi şi multă sare, conservanţi şi multe E-uri. Nu puneţi pe grătar mezeluri şi nu le prăjiţi, deoarece 

acestea vor dezvolta în corpul uman boli de diabet, boli cancerigene şi obezitate. 

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere în educarea școlarilor este regimul hidric ce nu trebuie 

exclus din raţia alimentară, deoarece 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 carbogazoase de tip Cola sunt la 

fel de periculoase fiind preparate din apă, cafeină, agenți aromatizanți și mult, mult zahăr, mai exact 

aproximativ 10 lingurițe la un pahar de 0,33 ml. Prin urmare, cantitatea de zahăr depășește cu mult 

cantitatea maximă recomandată pentru o singură zi. Se poate ca uneori, unele sucuri să conțină suc de 

fructe, însă acesta va fi prezent într-o cantitate destul de mică pentru a acoperi efectele negative ale 

cantității mari de zahăr și aromatizanți. Studiile arată că o persoană care consumă un singur pahar de 

suc cu acid pe zi depozitează aproximativ 500 gr de grăsime în organism în doar o lună. Băuturile 

carbogazoase sunt o cauză atât a obezității, cât și a diabetului zaharat tot mai des întâlnit în rândul 

nostru, al elevilor. 

Rolul societății în educarea populației pentru o alimentație sănătoasă se evidențiază prin 

colaborarea tot mai largă cu partenerii publicitari, media şi din industria de divertisment în vederea 

lansării unor mesaje sanogene clare şi lipsite de ambiguitate, adresate mai ales generaţiilor tinere -  

extinderea atenţiei şi resurselor alocate instruirii globale privind problemele de sănătate şi nutriţie. Tot 

în acest sens merită menționate proiectele și programele naționale ce oferă o educație nutrițională 

permanent la toate vârstele, nivelurile societății și prin toate mijloacele. Există în țara noastră 

numeroase asociații non-profit ce derulează astfel de activități, una dintre aceste asociații este Junior 

Achievement – Young Enterprise® România, organizaţie nonprofit (înfiinţată în 1993), parte a Junior 

AchievementWorldwide® SUA (înființată în 1918) şi a Junior Achievement – Young Enterprise 

Europe (înființată în 1967), derulează în şcolile din România programe de educaţie antreprenorială, 

financiară şi de orientare profesională, etică şi responsabilitate socială şi educaţie pentru sănătate. 

Această asociație derulează o serie de programe ce se ocupă de Alimentaţie şi nutriţie, precum și de 

Cum să ne hrănim sănătos. 
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În concluzie, adoptarea unei diete sănătoase nu înseamnă regim alimentar; 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. Cea mai bună metodă pentru menținerea greutății corporale este adoptarea unui 

stil de viață sănătos, care presupune o alimentație diversificată și echilibrată, la care se adaugă un 

program regulat de exerciții fizice.  
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ROLUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ÎN ALIMENTAȚIE 

 

Prof. Illyes Ecaterina 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara  

 

Cet ouvrage veut souligner le rôle et l’importance des fruits et des légumes dans notre 

alimentation et spécialement pour le développement équilibré et harmonieux des enfants. La soucie 

pour les enfants et pour leurs habits alimentaires m’ont déterminé de choisir ce sujet et de le détailler 

dans cet ouvrage. 

            Lucrarea de față își propune să evidențieze rolul și importanța fructelor și legumelor în 

alimentația noastră, în special în dezvoltarea echilibrată și armonioasă a copiilor. 

http://documents.tips/documents/rolul-mass-media-in-dezvoltarea-personalitatii.html
http://www.fao.org/3/a-as693o.pdf
http://www.jaromania.org/upload_tiny_mce/file/MP%20-%20Programe%20JA/MProfesor-alimentatie-sanatoasa-WEB.pdf
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http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/TezeDoctorat/Teze%20Doctorat/Rezumat%20S%C4%82DEAN%20DINU%20FLORIN.pdf
http://www.libris.ro/librarie-online?fsv_77564=Constantin%20Banu,%20Camelia%20Vizireanu,%20Daniela%20Ianitchi,%20Emilian%20Sahlean
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Cu toate că specia umană este într-o continuă evoluție, din punct de vedere al hranei încă 

păstram acele obiceiuri culinare bazate pe vegetație și produse de origine animală, surse de principale 

de alimentație încă de pe vremea primelor antropoide. Atunci exista o mai mare varietate comparativ cu 

zilele în care trăim, însă odată cu apariția speciei umane, primii oameni au început să fie tot mai 

selectivi în ceea ce privea alegerea hranei excluzând din alimentație acele plante, fructe și legume 

sălbatice mai puțin plăcute la gust sau care erau toxice. Totodată, în paralel cu evoluția noastră, gama 

de vegetale s-a restrâns, iar rolul lor în alimentația noastră a scăzut tot mai mult, carnea și alte produse 

devenind esențiale. Însă, ar fi bine să tragem un semnal de alarmă în viața noastră și să ne reorientăm 

alimentația spre consumul acestora, dacă dorim să ne păstrăm sănătatea în parametri normali. Și asta, 

deoarece acestea constituie, în condiția în care sunt cumpărate proaspete și ținute în condiții optime, 

cea mai importantă sursă de vitamine: A , B și C, atât de necesare organismului nostru. Fructele și 

legumele reprezintă, de asemenea, cele mai mari depozite dintre elementele nutritive pe care natura ni 

le pune la dispoziție, în ceea ce privește conținutul în fibre alimentare, deci în celuloză. Aceste fibre 

alcătuiesc cel de-al șaptelea stâlp de rezistență al alimentației umane, ceilalți stâlpi fiind reprezentați de 

glucide, proteine, lipide, apa, vitamine și de sărurile minerale. Astfel, acestea sunt stimulente de prim 

ordin ale tranzitului intestinal, atât de important în păstrarea echilibrului corporal, ca de altfel și în ceea 

ce privește echilibrul psihic și stările de spirit. Există numeroase studii care atestă importanța decisivă a 

consumului zilnic de fructe și legume. Atât fructele, cât şi legumele asigură un aport considerabil de 

vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, nutrienți esențiali care ajută organismul să lupte împotriva 

bolilor de inimă, a obezității, a diverselor tipuri de cancer și, nu în ultimul rând, împotriva tulburărilor 

legate de sistemul imunitar. De asemenea, conținutul mare de fibre livrat de fructe și legume are rolul 

de a reduce colesterolul, riscul cancerului de colon şi de a echilibra nivelul de glucoză din sânge, în 

timp ce antioxidanții diminuează riscul bolilor de inimă coronariene. 

           Fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente pentru corpul omenesc. Au un 

conținut mare în apă și un conținut foarte redus în grăsimi și calorii așa că pot fi consumate și în 

cantități mai mari. Fructele dau savoare și varietate meselor. Fructele constituie o sursă importantă de 

vitamine, minerale și antioxidanți. Vitaminele sunt substanțe de care organismul are nevoie în cantități 

mici, dar de care nu se poate lipsi, acestea intervenind în desfășurarea unor procese vitale. Mineralele 

reprezintă 6% din greutatea corporală și îndeplinesc funcții extrem de diverse și de importante pentru 

organism. Au un conținut redus de grăsimi și calorii și protejează organismul împotriva bolilor de 

inimă și a cancerului. Sucurile de fructe sunt surse importante de vitamina C, dar nu conțin fibre 

alimentare. Sucurile de fructe sunt foarte bogate în apă, conţin glucide cu moleculă mică (direct 
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asimilate de către organism), săruri minerale, vitamine, fermenţi etc. Ele sunt recomandate în 

alimentaţie oamenilor de toate vârstele, îndeosebi în cea a copiilor.  

       Legumele conțin aproape toate elementele nutritive de care are nevoie organismul în fiecare zi. 

Legumele nu conțin grăsimi și colesterol, prin urmare, sunt sigure chiar și pentru persoanele care țin 

cură de slăbire. Legumele conțin aproximativ 80% apă și sunt sărace în glucide, lipide și proteine. Cel 

mai mare conținut este în vitamina C, dar și în caroten. Având în vedere faptul că organismul uman nu 

este în măsură să sintetizeze vitamina C, aportul de vitamina C este foarte important. Vitamina C se 

găsește mai ales în frunzele verzi cum sunt cele de pătrunjel, leuștean, mărar, țelina, spanac, ștevie, dar 

și în ardei, ceapa verde, cartofi. Specialiştii ne demonstrează cum culoarea reflectă tipul de nutrienţi pe 

care îi conţin fructele şi legumele. Fructele şi legumele de culoare roşie – aliatul inimii! Fructele şi 

legumele de culoare roşie conţin licopen, un antioxidant puternic ce stimulează regenerarea celulelor, 

opreşte inflamaţiile, ajută la reducerea nivelului de colesterol şi păstrează glicemia la un nivel optim. 

Mai mult, acest antioxidant este completat şi de o varietate de nutrienți ce asigură tonifiere vasculară, 

reduc tendinţa de coagulare a sângelui şi previn arterioscleroza: antocianine, vitamina E, niacina şi 

complexul de vitamine B. Când vine vorba de alimentele de culoare mov sau albastre, cu cât culoarea 

acestora e mai închisă, cu atât sunt mai bogate în resveratrol, cel mai bogat antioxidant natural. Prin 

acţiunea sa puternic antioxidantă, substanța previne îngroşarea vaselor de sânge, menține elasticitatea 

acestora, are rolul de a păstra ADN-ul intact şi de a repara celulele deteriorate de radicalii liberi. 

Acestui antioxidant puternic i se adaugă vitamina C, flavonoizi şi luteina ce stimulează sistemul 

imunitar, reduc inflamaţiile şi asigură sănătatea tractului urinar.  

Se recomandă ca fructele și legumele să fie consumate crude. Cruditățile constituie cel mai bun 

tratament de întinerire și înfrumusețare. Se accelerează înnoirea celulelor, pielea redevine elastică. 

Dispare obezitatea, toxinele sunt eliminate.  

Alimentele crude hrănesc și vindecă totodată, deoarece conțin enzime, izvoare de viață care nu 

pot fi fabricate. Ele sunt necesare atât pentru cei bolnavi, cât și pentru cei sănătoși. După 2-3 săptămâni 

în care mâncăm fructe și legume 5 porții/zi, dispare oboseala, grăsimile în exces, rezistența 

organismului crește considerabil. Legumele fierte în apă sunt cel mai puternic depreciate, se distrug 

enzimele și vitaminele, toate sărurile minerale se elimină prin apa care fierbe, chiar și la aburi. 

Proteinele modificate prin fierbere se depun în corp sub forma de reziduuri. Este sănătos să se consume 

cât mai multe legume verzi, organismul se alcalinizează cu sucuri verzi. 

Aşadar, includeţi în alimentaţia zilnică: cât mai multe legume la mesele principale şi o porţie de 

proteine de calitate pentru randament la şcoală; fructe ca gustări între mese pentru a echilibra nivelul de 
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energie peste zi; limitaţi grăsimile, în special cele prelucrate prin procese de rafinare (ex. uleiuri, 

margarine, seuri). 

Copiii de vârstă şcolară au nevoie de un curcubeu de vitamine şi minerale pentru a face faţă 

provocărilor şcolare şi activităţilor colective şcolare şi extraşcolare. Un consum zilnic abundent de 

legume şi fructe asigură şcolarilor o alimentaţie echilibrată şi o dezvoltare armonioasă mentală şi fizică. 

Practic, la fiecare masă principală se recomandă consumul a cca. 100g de legume, şi 150-200g de 

fructe ca gustări între mese (cca. un fruct mare: măr, pară, gutuie, piersică, portocală, banană sau 2 

fructe mici: prune, caise, kiwi,) şi cca 200-250g proteină animală pe zi, din care: 90-100g carne pe zi. 
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MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 

 

Secretar Ionescu Nicoleta 

Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” Mangalia, jud. Constanța 

 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea mentală depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte.  

 Alimentaţia este primul indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii 

Harvard au elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase.  
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La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale 

(orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul 

zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, 

seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în 

vârful piramidei alimentele care trebuie consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din 

făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe bază de zahăr. 

  Organismul trebuie hidratat corespunzător (cei 2 l de apă pe zi), alege alimentele integrale în 

locul celor procesate, consumă alimente cât mai variate, consumă cât mai multă hrană vie (fructe și 

legume crude), ai grijă la felul în care te hrăneşti: mănâncă la ore fixe, 3 mese pe zi şi 2 gustări, iar 

când mănânci gândește-te numai la asta, nu mânca în fața televizorului, a calculatorului sau făcând alte 

activități în același timp. 

 Odihna – este adevărat că ne pierdem 14 ani din viață dormind, dar în același timp, fără somn 

nu am putea rezista. În timpul somnului organismul nostru se reface, încarcă bateriile. 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. 

  

Sfaturi pentru a te odihni eficient: nu mânca cu cel puțin 2 ore înainte de a merge la culcare, 

bea un ceai de tei înainte de culcare, nu dormi cu telefonul sub pernă, nu adormi cu televizorul aprins 

(ideal ar fi să nu ai TV în camera în care dormi). 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

http://www.total-dance-center.ro/wp-content/uploads/2015/02/bebelus-dormind.jpg
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sedentarismul. Monica Roşu, fostă campioană olimpică la gimnastică spune că nu îşi poate imagina 

viaţa fără sport, deoarece acesta înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă. Deci fără mişcare nu 

nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 

Vizitează-ţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control regulat, 

este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este obligatoriu. Nu 

uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Consumul de alcool. Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii 

spun că un singur mililitru de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume 

zilnic mai mult de 3-4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de 

alcool pur). Consumat în exces, alcoolul încetineşte funcţionalitatea sistemului nervos central, 

blochează o parte din mesajele care ar trebui să ajungă la creier alterând astfel perceptiile, emoţiile, 

mişcare, vederea şi auzul persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim: 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele conţin 

substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzepiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, amoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Tutunul este planta care reține în proporția cea mai mare 

izotopi radioactivi din sol. Infima catitate de izotopi radioactivi conținută de o țigară iradiază 

organismul uman pe o durată ce depășește 20 de ani, timp în care cantitatea de izotopi se reduce la 

jumătate. De ce crezi că fumatul este dăunător sănătății organismului? În 600000 de ani masa 
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izotopului de 6 
14C se reduce la jumătate. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de acest viciu 

foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

 Educația. Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin 

autoeducare ne putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, 

la concerte, la operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi 

pe internet foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel 

veţi fi mai încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 

Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată, cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă. 

 

Bibliografie: 
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2. Gheorghiu, Cornelia - Manual de chimie, clasa a VII-a ,  Editura All, 1999 

3. www.didactic.com 

 

SĂNĂTATE PRIN EDUCAŢIE 

 

Prof. dr. Ionescu Rodica  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

  

 În România, dacă se vorbeşte despre sănătate, se are în vedere, în principal, legislaţia în 

domeniu, serviciile de sănătate, modalităţi de evaluare a stării de sănătate şi remedierea problemelor. 

Se pierde cu totul o parte esenţială, şi anume educaţia pentru prevenirea afecţiunilor, a îmbolnăvirilor. 

Şi acest lucru este valabil pentru societatea românească actuală, pentru că în perioadele anterioare, încă 

de la formarea României, a existat o preocupare susţinută în educarea maselor şi în crearea unui cadru 

pentru dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă la nivel social, dar şi individual. 

 În domeniul prevenţiei îmbolnăvirilor şi a normării regulilor de igienă, România a fost printer 

pionierii Europei:  
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 1874 – s-a adoptat prima Lege sanitară; 

 1875 au urmat Regulamentul de vaccinaţie şi revaccinaţie şi Regulament pentru industriile 

insalubre; 

 1886 – Regulamentul pentru comerţul cu substanţe medicamentoase şi otrăvitoare; 

 1887 – Regulamentul pentru înfiinţarea spitalelor rurale; 

 1888 - Regulamentul pentru alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti. Igiena şi 

salubritatea lor etc. 

În paralel cu dezvoltarea cadrului legislativ, s-a avut în vedere popularizarea regulilor de igienă 

prin editarea de cărţi în această tematică, broşuri, periodice –  primul ziar românesc în 

domeniu, Povățuitorul sănătății și al economiei, apare încă din 1844 sub conducerea medicului 

Constantin Vârnav. O altă componentă a educaţiei sanitare o reprezintă dezvoltarea şcolilor de fete cu 

specific (pensioane, şcoli de bune maniere, cum ar fi Şcoala gospodinelor etc). 

        Paşii făcuţi astăzi, timizi încă, vor să readucă problematica igienei, a educaţiei pentru sănătate, 

acolo unde îi este locul – în şcoală, pentru că aici se capătă deprinderile pentru viaţă, aici se formează 

omul. 

De ce este nevoie de educaţie pentru sănătate? Să purcedem la o analiză a datelor oferite de 

Institutul Naţional de Statistică şi Centru de Calcul, Statistică sanitară şi Documentare Medicală, 

principalele cauze de deces sunt reprezentate de boli ale aparatului cardio-vascular (733,06 

decese/100.000 locuitori), tumori (186,86 decese/100.000 locuitori), boli ale aparatului digestiv (69,25 

decese/100.000 locuitori) şi boli ale aparatului respirator (66,4 decese/100.000 locuitori) – date valabile 

pentru semestrul I, 2001. Majoritatea acestor tipuri de afecţiuni se corelează cu anumiţi factori de risc 

comportamentali. Astfel, de exemplu, afecţiunile cardiovasculare pot fi aggravate considerabil de 

fumat, regim alimentar bogat în grăsimi, sedentarism, obezitate. 

Privitor la comportamentul alimentar, datele colectate sunt insuficiente. Autorităţile sanitare 

estimează însă că peste 50% din populaţia României este supraponderală, în special datorită 

comportamentului alimentar nesănătos şi a lipsei de activitate fizică, sedentarismului. Obezitatea 

reprezintă, la rândul său, un important factor de risc pentru afecţiuni ale aparatelor cardiovascular ş 

locomotor. 

În lumina acestor date, sloganul „este mai ieftin să previi decât să tratezi‖ mai poate fi 

considerat demodat? În cazul adolescenţilor, cea mai ieftină, dar şi cea mai eficientă cale este educaţia, 

conştientizarea riscurilor adoptării unui stil de viaţă nesănătos, impropice unei dezvoltări armonioase şi 

echilibrate. 
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Se impune să educăm pentru sănătate şi să promovăm sănătatea în România în concordanţă cu 

standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene. De fapt, educarea tinerilor, ca mijloc de 

dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea comportamentului într-un stil de viaţă nou, favorabil sănătăţii, 

este unul dintre scopurile principale ale programului naţional de educaţie pentru sănătate. În abordarea 

acestui domeniu, România ia în considerare legislaţia EU, conform căreia „scopul promovării sănătăţii 

este de a îmbunătăţi standardele generale de sănătate în comunitate prin îmbunătăţirea cunoştinţelor 

despre factorii de risc şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase. 

Acestea se vor face prin măsuri de informare, educaţie şi pregătire profesională, în domeniile: nutriţie, 

combaterii consumului de substanţe halucinogene şi a alcoolului, de promovare a unui stil de viaţă 

activ. 

Şcoala este un loc ideal pentru difuzarea acestor cunoştinţe în rândul adolescenţilor; nicio altă 

instituţie nu are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent atât de 

ridicat din populaţie. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se edifică în timp în 

paralel cu dezvoltarea educativă. 

Pornind de la aceste considerente, în cadrul Liceului Teoretic Videle s-a implementat, încă din 

2014, un curs optional de ―Alimentaţie sănătoasă‖, având ca support oferta Junior Achievement 

România: ―Educaţie pentru sănătate‖.  

 În acest an, în paralel cu parcurgerea cursului amintit, elevii înscrişi la acest opţional s-au 

alăturat proiectului e-twinning „Eat Healthy  to stay healthy‖, cu parteneri din Italia, Polonia, Turcia şi 

Albania. În cadrul acesui proiect, toţi partenerii au parcurs şi/sau vor parcurge o serie de activităţi, cum 

sunt:  

 Seminarii dedicate nutriţiei – la nivelul Liceului Teoretic Videle, s-au desfăşurat două astfel de 

seminarii: De la cuhnie la bucătăria moleculară şi Obiceiuri alimentare sănătoase; 

 Expoziţie-concurs de materiale de popularizare a alimentaţiei sănătoase, în care au fost incluse: 

logo-uri, spoturi, flyre  şi afişe; 

 Colectarea de reţete tradiţionale specifice fiecărei ţări în parte, reţete de sezon, cu valenţe 

terapeutice (de ex. produsele româneşti  pe bază de lobodă, ştevie urizici etc); 

 Realizarea unor profiluri de alimentaţie individualizată pe baza criteriilor de vârstă, afecţiuni, 

activitate (stres intelectual prelungit, sportiv de performanţă etc); 

 Sesiuni de descifrare a etichetelor de pe alimente, dar şi a diseminării principiilor active din 

diferite plante de tip aliment-medicament, cu rol în menţinerea sănătăţii. Elevii Liceului Teoretic 

Videle au organizat o vizionare de  ppt-uri prin care au adus în prim-plan plante benefice pentru 

organism: leuşteanul, ghimbirul, cuişoare, prazul, tarhonul şi schinduful; 
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 Cooperarea în realizarea unui e-magazine. 

 În vederea evaluării proiectului, se va pune accent pe realizarea portofoliilor cu lucrările 

elevilor, analiza fiecărei activităţi şi a rezultatelor obţinute sub forma unor ‖jurnale de bord‖, 

întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale elevilor şi un interes aparte i se va acorda 

elaborării şi analizei e-magazine. 

 

Bibliografie: 

1. Şuta, Alina Ioana şi colab. - Legislația sanitară în România modernă (1874–1910), Editura 

Universităţii Babeş-Bolyai, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009 
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2006 

 

ORGANISMUL UMAN ȘI NECESARUL DE CALORII 

 

Prof. Ionescu Eugenia Cristina - Școala Gimnazială ”Emil Gârleanu” Bărăganu, jud. Constanța 

Prof. înv. primar Stoica Cosmina Luiza - Școala Gimnazială ”Emil Gârleanu” Bărăganu, jud. 

Constanța                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Pentru a putea trăi, munci și a se dezvolta armonios, omul are nevoie de hrană. Alimentele 

conțin substanțe nutritive care se împart în proteine, lipide, glucide, elemente minerale și vitamine, 

fiecare cu rol bine definit și care nu pot fi înlocuite unele cu altele.  

Necesitățile nutritive variază de la un individ la altul, depinzând de vârstă, sex, greutate, tipul și 

intensitatea activității fizice. De aceea, pentru a se asigura o alimentație rațională trebuie să se țină 

seama de aceste diferențe și să se realizeze un permanent echilibru între necesitățile organismului și 

cantitățile de substanțe nutritive aduse de alimente. Nerealizarea acestui echilibru, se reflectă negativ 

asupra creșterii, capacității de efort fizic și intelectual și a stării de sănătate. Riscul este și mai mare 

când consumul abuziv al unei substanțe se asociază cu insuficiența alteia. În timp, starea de sănătate se 

alterează și apar bolile de nutriție (obezitatea, diabetul, arteroscleroza). 

În societatea modernă acest risc este și mai mare datorită consumului de alimente industrializate 

și rafinate, a prezenței în compoziția alimentelor a aditivilor alimentari, care într-o cantitate mică au 

concentrate multe calorii, fiind sărace sau lipsite de vitamine și nutrienți. 
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Pentru a avea o alimentație rațională este necesar ca pe de o parte să se țină seama de trebuințele 

nutritive ale individului, iar pe de altă parte să se cunoască compoziția alimentelor naturale și a celor 

prelucrate industrial sau culinar. 

Deoarece omul consumă în același timp mai multe produse alimentare este important de stabilit 

atât valoarea nutritivă a fiecărui aliment în parte, cât și valoarea nutrițională a dietei în totalitatea ei, 

prin contibuția adusă de toate produsele alimentare care alcătuiesc meniul zilnic. De aici înțelegem că 

felul în care se asociază diferitele alimente din meniul zilnic are o importanță mai mare decât valoarea 

nutritivă a fiecărui produs în parte.  

În funcție de valoarea nutritivă și natura lor produsele alimentare pot fi încadrate în 8 grupe: 

 Lapte și preparate din lapte 

 Carne, preparate din carne și pește 

 Ouă 

 Legume și fructe  

 Cereale și leguminoase uscate 

 Produse zaharoase  

 Grăsimi 
 Apă și băuturi nealcoolice 

Produsele alimentare din aceeași grupă, având proprietăți nutritive apropiate, se pot înlocui 

unele pe altele fără dezechilibrarea rației. Cele aparținând grupelor diferite nu se pot înlocui. 

Alimentația zilnică trebuie să acopere necesarul de calorii al individului. Fiecare aliment are un anumit 

număr de calorii exprimat prin valoarea energetică a alimentului respectiv. De exemplu, 200 g de fasole 

verde proaspătă conține 66 de calorii, aceeași cantitate de fasole verde conservată în apă conține 40 de 

calorii, iar o porție de fasole verde gătită cu smântână conține 228 de calorii. 

Omul are nevoie de această energie pentru metabolismul bazal (respirație, circulație, 

regenerarea celulelor și țesuturilor, menținerea echilibrului intra și extracelular), pentru digestia 

alimentelor și pentru activitatea fizică depusă. Astfel, mersul pe jos, fără greutate necesită 3,1 

calorii/minut, iar mersul pe bicicletă necesită 3,5 calorii/minut. În  timpul repausului cantitatea de 

energie necesară este de 1 calorie/kilocorp/oră. Necesarul de calorii crește în efort muscular, în stările 

febrile și variază în funcție de anotimp.  

Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani au nevoie de 2200 calorii zilnic, cei cu vârsta curpinsă 

între 10 și 12 ani de 2500 calorii, pe când adolescenții cu vârsta cuprinsă între 13 și 19 ani trebuie să 

consume zilnic între 3100 și 3300 calorii (băieții) și între 2800 și 2900 calorii (fetele). 
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O alimentație echilibrată presupune ca din totalul caloriilor necesare unui om, în funcție de 

vârstă, sex și efort fizic, 13 – 16 % să fie asigurate de proteine, 25 – 35%  de lipide și 50 – 60% de 

glucide, deoarece: 1 g de proteine ne dau circa 4 calorii, 1 g de lipide ne dau circa 9 calorii și 1 gram de 

glucide ne dau circa 4 calorii. Știind în medie câte calorii sunt necesare organismului, este necesar să 

cunoaștem valoarea energetică a alimentelor. Grăsimile și dulciurile sunt cele mai bogate în calorii, iar 

legumele și fructele sunt cele mai sărace. Astfel, 50 g de unt ne furnizează 280 calorii, 50 g de ciocolată 

ne furnizează 300 calorii, iar 100 g de salată verde ne furnizează 22 calorii. 

Pentru acoperirea necesarului de calorii și păstrarea proporției de proteine, lipide și glucide din 

alimentație, s-a calculat cum este indicat să fie reprezentate cele 8 grupe de alimente în meniul zilnic. 

Un exemplu de felul în care se poate acoperi necesarul de calorii prin alimentația zilnică pentru un 

copil de 3 ani care are un necesar de 1300 calorii/zi este prezentat mai jos: 

Carne                                       50 g/zi 

Preparate din carne                    -  

Pește                                           -  
Lapte                                       600 g/zi 

Brânzeturi                               15 g/zi 

Ouă                                        20 g/zi 

Unt                                         15 g/zi 

Ulei                                         10 g/zi 

Pâine                                       80 g/zi 
Derivate de cereale                  30 g/zi 

Cartofi                                     130 g/zi 

Legume                                    285 g/zi 

Leguminoase uscate                   -  

Fructe                                      180 g/zi 

Zahăr şi produse zaharoase     35 g/zi 

Pentru un adolescent de 15 ani care are un necesar de 3100 calorii/zi, acesta poate fi acoperit 

astfel: 

Carne                                    120 g/zi 

Preparate din carne               30 g/zi 

Pește                                      20 g/zi 

Lapte                                     480 g/zi 

Brânzeturi                             50 g/zi 
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Ouă                                       50 g/zi 

Unt                                        20 g/zi 

Ulei                                        20 g/zi 

Pâine                                    300 g/zi 

Derivate de cereale              50 g/zi 

Cartofi                                  330 g/zi 

Legume                                 500 g/zi 

Leguminoase uscate              15 g/zi 

Fructe                                    370 g/zi 

Zahăr şi produse zaharoase   65 g/zi 
Pentru a institui un regim alimentar copilului de vârstă școlară este necesar ca pe de o parte să 

se țină seama de trebuințele sale nutritive, conform vârstei, greutății, înălțimii, sexului, stării de 

sănătate și activității depuse, iar pe de altă parte, să se cunoască compoziția alimentelor naturale și a 

celor prelucrate industrial sau culinar. 
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ALIMENTELE CA MEDICAMENTE 

 

Prof. Ispas Daniela 

Școala Gimnazială Viișoara, jud. Teleorman 

 

Care profesor nu își dorește elevi sănătoși, voioși, atenți și inventivi? Pentru a fi astfel, copiii 

trebuie să învețe din familie și de la școală principiile viețuirii sănătoase și să le respecte. Știința și 

experiența au demonstrat că următorii factori contribuie la o bună sănătate: nutriția sănătoasă, 

practicarea zilnică a exercițiilor fizice active, folosirea apei, atât intern, cât și extern, pătrunderea 

soarelui în casă, temperanța, aerisirea locuinței, odihna suficientă, încrederea în Dumnezeu. Chiar și 

copiii care s-au născut cu anumite probleme de sănătate sau pe care le-au dobândit ulterior își pot 

îmbunătăți starea de bine având un stil de viață  sănătos și simplu.  
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Sănătatea este starea fizică şi fiziologică normală a unui organism sănătos. Este mai mult decât 

absenţa bolii, este bună dispoziţie, voie bună, zâmbete împărțite. Sănătatea este un dar divin şi ar trebui 

să fim recunoscători cerului pentru ea. Aceasta trebuie preţuită cât nu este prea târziu.  

Un dicton spune: Sănătatea nu e totul, dar dacă n-o ai, totul e nimic. Cât adevăr! A trăi viaţa la 

superlativ, în echilibru şi cu entuziasm – ce poţi să-ţi doreşti mai mult? 

Şcoala şi familia au un rol important în educarea tinerei generaţii în spiritul promovării 

sănătăţii. Mulţi adolescenţi nu înţeleg că ei sunt responsabili de propriul lor corp şi se autodistrug, puţin 

câte puţin, consumând alcool, ţigări şi alte droguri. Drogul nu rezolvă problemele, ci le complică; 

drogul nu te eliberează, ci te înlănţuieşte; el este înșelător, pe nesimțite devine obișnuință; drogul 

anihilează voinţa, viciază trupul şi alterează spiritul. O alternativă la consumul de droguri ar fi 

practicarea unui sport. 

Există şi oameni bolnavi. Uneori nu ei sunt cauza bolii lor. Aceasta nu înseamnă că ei nu mai au 

dreptul de a trăi, de a se bucura, de a munci, de a-şi pune ţinte. Mai pot spera, mai pot iubi, mai pot 

dărui. Chiar din scaunul cu rotile, poţi zâmbi şi poţi face multe pentru societate. Trebuie doar să ai 

viziune şi multă voinţă şi răbdare. Dacă pe această lume ai pierdut irecuperabil sănătatea, nu trebuie să 

pierzi speranţa că într-o zi vei putea zburda ca mieii, că vei putea cânta împlinit pe deplin… 

Hipocrate spunea: Hrana ta să-ți fie medicament și medicamentul să-ți fie hrană. Hrana noastră 

zilnică nu doar ne susține fizic, ci conține și proprietăți curative. Unii nutrienți din dieta noastră sunt 

agenți care cauzează sau vindecă anumite boli. Mulți oameni, inclusiv copii, urmează o dietă 

caracterizată de consum caloric excesiv și dezechilibre nutriționale frecvente.  

Hrăneşte-ţi corpul cu alimente sănătoase, bogate în fibre şi în substanţe nutritive. Respectă 

piramida alimentaţiei echilibrate. Ajută-ţi digestia, dezobişnuindu-te să serveşti gustări între mese. 

Nevoile nutritive ale corpului vor fi asigurate consumând zilnic proteine, lipide, glucide, vitamine, 

minerale şi fibre. Alimentele să fie medicamentele tale. 

Dacă cerealele sunt la baza piramidei alimentației raționale, puțin mai sus se află fructele și 

legumele. Zilnic trebuie să consumăm 3-5 porții de legume și 2-4 porții de fructe. Consumul regulat de 

fructe și legume reprezintă un pilon care ne susține sănătatea și fericirea. Fructele trebuie să fie variate, 

de preferat ar fi bine să consumăm fructe de sezon. Nu este bine să se mănânce fructe și legume la 

aceeași masă. Să învățăm să combinăm alimentele! Fructele au multe vitamine. Pe timp de iarnă este 

foarte bună vitamina C.  

Fructele şi legumele crude sunt benefice sănătăţii dinţilor şi gingiilor. Fructele au proprietatea 

de a curăţa dinţii şi a-i lubrifia. Citricele, care conţin o cantitate mare de vitamina C, pot ameliora 
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simptomele dureroase din gingivită, dar pot semnala şi prezenţa unei carii în cazul existenţei 

sensibilităţii la sucul de citrice. 

Vegetalele, legumele și fructele pot preveni, ameliora și chiar vindeca bolile de care suferim. 

Alimentele sunt înzestrate cu putere medicinală, dar în același timp ne putem bucura și de gustul lor 

bogat. Suntem responsabili de propria sănătate. Putem alege alimentația inteligentă. 

Școala noastră a organizat diverse concursuri referitoare la mișcare, ecologie, alimentație 

sănătoasă, voluntariat. De exemplu, toamna am prevăzut în calendarul activităților extrașcolare  

Săptămâna Fructelor și a Legumelor. A fost o săptămână a recunoștinței, o sărbătoare a recoltei 

bogate, în cinstea Creatorului atâtor specii de pomi. Fiecare copil a adus orice fructe și legume a avut. 

Am făcut salată de fructe, am vorbit despre importanța consumului de fructe și legume, am căutat pe 

internet informații despre acestea. La sfârșit, fructele și legumele au fost donate către copiii nevoiași.  

În cadrul concursului Ecojunior creativ, elevii au avut de realizat poezii, compuneri, povestiri, 

ghicitori, jocuri, glume, epigrame  etc. Iată un exemplu de cerință: Creaţi un catren cu rimă care să 

conţină următoarele cuvinte: natură, cărare, ecologist, soare. (ex. Sunt un mic ecologist,/ Natura o 

iubesc,/Pe cărare am pornit/ Şi cu soarele vorbesc.) (4 min.). Au fost organizate și probe practice. 

Fiecare echipă a primit două ghivece, pământ, lopăţică, stropitoare, beţe şi lăstari de flori pentru a fi 

sădiți. 

O sugestie interesantă ar fi ca în curtea școlii, unde o permit spațiul și clima, să fie organizat 

colțul plantelor medicinale. Elevii, îndrumați de profesori, ar putea îngriji câteva specii de plante 

medicinale, care conțin substanțe ce produc efecte farmacologice similare cu cele ale oricărui alt 

medicament, însă au avantajele că împiedică și corectează tendința spre boală, pe lângă faptul că au 

proprietăți curative; în general, nu au efecte secundare.  

Ce-ar fi ca într-o zi să primeşti prin curier un colet surpriză? Îl deschizi cu nerăbdare şi când 

colo, ce să vezi? Ce se ascunde înăuntru? Da, ai ghicit, este sănătatea. Cine ţi-a trimis acest dar? Cât 

costă? Mult? Puţin? De tine depinde dacă vei păstra nealterat acest dar. Să nu facem ca cel ce a zis: 

„Mi-am cheltuit toată sănătatea pentru a câştiga avere, dar acum cheltuiesc toată averea pentru a-mi 

recăpăta sănătatea.‖   

Dacă sănătatea ar fi o casă, i-am descoperi secretul intrării în ea? Am găsi cheia? Viaţa nu 

înseamnă a trăi, ci a trăi sănătos.      

  În final, vă salut: SĂNĂTATE!  
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“SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM” 

 

Prof. Ivașcu Paula Mirela 

Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani, jud. Vrancea 

 

Într-o societate aflată în continuă mișcare, alimentele constituie combustibilul ce dă energia 

necesară oricărui proces. Pentru a funcționa corect un timp cât mai îndelungat, acest combustibil 

trebuie să fie de calitate, dar și în cantitate optimă. Pentru a procesa în condiții bune acest combustibil, 

toate sistemele unui organism trebuie să lucreze împreună, depinzând unele de altele. De asemenea, 

fiecare sistem trebuie să aibă toate componentele în stare bună de funcționare. Astfel, putem spune că 

echilibrul dintre ceea ce mâncăm și nevoile proprii, calitatea alimentelor și buna întreținere a 

organismului sunt principalele cerințe pentru o sănătate optimă ce ne poate asigura apoi o bună 

dezvoltare pe toate planurile. 

Organismul uman, este ca orice ființă de pe Terra, un sistem deschis ce schimbă materie, 

energie, dar și informații cu mediul înconjurător. Alimentele devin în acest context și informație vitală 

necesară sănătății și existenței omului. Informația înscrisă în moleculele de AND este transcrisă în 

molecule de ARN și apoi folosită ca matriță în sinteza proteinelor proprii organismului. În acest context 

actul hrănirii devine unul de mare responsabilitate asupra speciei umane, specie a cărei informație 

genetică trebuie să o păstrăm nealterată de-a lungul timpului. 

―Suntem ceea ce mâncăm‖ este o maximă tot mai des întâlnită ce ne dă de gândit și modifică 

din ce în ce mai mult comportamentul alimentar. Dezvoltarea științelor și studiile din domeniul nutriției 

și sănătății au evidențiat că multe boli cronice și infecțioase sunt în legatură cu dieta (alimentația), iar 

cel puțin 25% până la 75% din aceste boli pot fi prevenite prin alimentație sănătoasă echilibrată în 

nutrienți şi substanțe biologic active.  

         În țara noastră o mare parte a populației începe să conștientizeze importanța alimentației 

sănătoase. Ultimile decenii au arătat că alimentația dezechilibrată poate face destule victime prin boli 

cardiovasculare  (infarct miocardic, accident vascular cerebral, ateroscleroză), boli de metabolism, dar 

și prin boli degenerative și cancer, apărute la vârste tot mai fragede. România se află pe locul trei în 
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Europa în ceea ce priveşte obezitatea în rândul copiilor, un român din trei este supraponderal, iar unul 

din patru este obez. În România sunt peste 3,5 milioane de obezi; 10% dintre aceştia merg la un control 

medical și doar  1% dintre ei sunt incluşi într-un program naţional de educaţie împotriva obezităţii. 

Obezitatea reprezintă o stare anormală a organismului caracterizată prin creșterea indicelui de 

masă corporală (I.M.C.) peste 35kg/m2. Acest indice se poate calcula astfel: 

I.M.C.=
)()(

)(
2 mÎNALTIMEA

kgCORPORALĂGREUTATE 
 

Valoarea IMC în funcție de greutatea corporală ne indică starea organismului. 

Starea organismului IMC(kg/m2) 

Indivizi subponderali < 18.5 

Indivizi cu greutate normală 18,5- 24,9 

Indivizi peste greutatea normală (supraponderali) 25,0-29,5 

Obezitate moderată 30-34,4 

Obezitate severă 35-39,4 

Obezitate morbidă >40 

 

           Cauzele obezității sunt consumul în cantităţi mari a alimentelor grase (cu densitate energetică 

mare, dar sărace în nutrienți esențiali) și alimentelor bogate în carbohidrați cu încărcătură glicemică 

mare pe fondul lipsei de mișcare sau a sedentarismului. 

            Deși alimentația sănătoasă este promovată prin scoală și alte mijloace, încă o dată se adeverește 

zicala conform căreia ―teoria și practica sunt două lucruri diferite‖. Poate exemplele personale ale celor 

ce s-au îmbolnăvit tot mai des din cauza alimentației dezechilibrate au avut un impact mai mare asupra 

celor din jur.  

 Astăzi există diferite stiluri alimentare ce încep să se impună pe diferite sectoare de populație: 

 alimentație vegetariană; 

 alimentație raw-food; 

 alimentație lacto-ovo-vegetariană. 

           Toate acestea şi-au dovedit eficiența atunci când sunt urmate cu discernământ în condiții de 

sănătate sau sub supraveghere medicală. 

 Alimentația este o problemă nu doar individuală, ci națională sau mondială, deoarece prin 

alimentație se întreține sănătatea și puterea de muncă a locuitorilor unei țări. Pentru a avea o populație 

aptă de muncă, sănătoasă atât fizic cât și psihic, aceasta trebuie să fie informată în legătură cu 
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alimentele consumate, efectele lor asupra organismului și riscurile presupuse de o parte din alimente 

consumate în exces. Informarea populației trebuie făcută prin mai multe mijloace, dar principala cale 

trebuie să se adreseze copiilor, viitoarea generație, prin obligativitatea studierii în şcoală a ―Educației 

pentru sănătate‖. 

Bazele unei alimentații științifice raționale sunt astăzi stabilite și constau în: 

 Menținerea unei proporții între principalele grupe de substanțe organice (proteine, glucide, 

lipide), la care se adaugă substanțe minerale, vitaminele și apa. Regimul trebuie să fie normocaloric cu 

următoarele proporții: 

 -11-13% proteine dintre care 50% de origine vegetală; 

 -25-30% grăsimi dintre care 50% polinesaturate de origine vegetală; 

 -55-62% glucide preponderent vegetale.  

 Asocierea alimentelor trebuie făcută corect, cu preparare corectă și igienică; 

 Mesele trebuie repartizate și menținute la intervale regulate în cursul unei zile; 

 Aportul alimentar trebuie să fie conform necesităților fiecărului organism, conform efortului 

depus și stării de sănătate. 

Pentru a fi ,,sănătoasă‖ o dietă trebuie să conțină: 

 Alimente fără conținut mare în colesterol și grăsimi saturate; 

 Uleiuri cu conținut ridicat de acizi grași nesaturați ω3(pește marin, gălbenuș de ou) și mai puține 

cu acizi grași nesaturați ω6 (ulei de porumb, floarea soarelui); 

 Alimente bogate în fibre solubile (legume, fructe, pâine integrală, secară); 

 Alimente bogate în antioxidanți naturali (vitamina C, vitamina E, caroten, seleniu, zinc); 

 Cât mai puține grăsimi cu acizi grași trans (margarine, snacks-uri, uleiuri prăjite); 

 Alimente bogate în vitamine hidrosolubile: vitamina B12 și acid folic; 

 Preparate cu conținut crescut de fier, calciu și potasiu, dar sărace în sodiu. 

La nivel național există programe de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de alimentația 

necorespunzătoare, programe de monitorizare a diabetului, obezității, dar și campanii de informare și 

avertizare prin mijloace audio-vizuale. Astfel putem auzi sau vedea la televizor mesaje ―de interes 

public‖ de tipul: 

 “Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic fructe și legume!” 

 “Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare în fiecare zi!” 

 “Pentru o viață sănătoasă evitați consumul în exces de sare și zahăr!” 

Aceste avertismente sunt bine intenționate, dar viața agitată și stresul cotidian fac de multe ori 

ca recepționarea să fie foarte slabă sau chiar inexistentă. Într-o lume plină de excitații și reclame 
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ispititoare și insistente ar trebui să ne facem timp pentru o analiză a stilului de viață și alimentație 

pentru a putea discerne între ―ceva bun‖ și ―ceva sănătos‖ și,  poate, bine informați fiind, le vom putea 

îmbina pe amândouă. 

Securitatea alimentară a populației, conform Declarației Mondiale asupra Nutriției FAO/OMS-

Roma 1992 și Declarației asupra Securițatii Alimentare Mondiale FAO/OMS- Roma 1996, semnifică 

―accesul tuturor oamenilor, în orice moment, la alimentele de care are nevoie organismul uman pentru 

a duce o viață sănătoasă și activă‖. 

Prin Declarațiile din 1992 şi 1996 ―fiecare guvern este principalul responsabil de protecția și 

promovarea sănătații, a bunăstarii populaţiei sale și în mod deosebit de protecția grupelor vulnerabile‖. 

Prin lipsa cunoașterii noțiunilor de bază sau insuficiența acesteia în domeniul sănătații, copiii și elevii 

noștri devin un grup vulnerabil, fără un drept fundamental garantat prin constituție. 

Deci să promovăm “Educaţia pentru sănătate” de câte ori avem ocazia, pentru o şansă în plus 

acordată elevilor şi nouă la un viitor mai bun! 
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SĂNĂTATEA FIZICĂ, EMOŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ, 
FACTORI INTERCONDIŢIONABILI 

 

Prof. Juglan Irina  

Şcoala Postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani, jud. Botoşani 

 

         În urmă cu două secole sănătatea era considerată a fi o „absenţă a bolii‖. Văzută astfel, 

sănătatea era studiată ca modalitate de reducere a îmbolnăvirilor, cauza acestora fiind considerată o 

dereglare de natură biologică, chimică sau genetică. Sănătatea a fost redefinită, conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (2000) ca fiind starea de bine, fizică, emoţională şi socială a unei persoane, nu 

doar absenţa bolii sau infirmităţii.  

 Am putea afirma că sănătatea fizică şi psihică sunt într-adevăr legate între ele, încât fiecare e 

„umbra‖ celeilalte. 
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         În şcoală, dezvoltarea fizică armonioasă se realizează în special prin orele de educaţie fizică.  

        Finalităţile şi soluţiile de optimizare a contribuţiei educaţiei fizice la realizarea acestora sunt: 

 Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu 

prin: 

 manifestarea constantă a unei griji faţă de starea de sănătate; 

 manifestarea consecvenţei în păstrarea igienei personale; 

 adoptarea unui comportament disciplinat, adoptarea, din proprie iniţiativă a regulilor de de 

evitare a accidentelor; 

 participarea la menţinerea condiţiilor igienice  de desfăşurare a activităţilor. 

 Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului şi dezvoltarea calităţilor motrice de 

bază. 

 Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, utilitar aplicative şi sportive 

elementare. 

 Practicarea independentă a exerciţiilor fizice şi a diferitelor sporturi. 

Rolul alimentaţiei în dezvoltarea armonioasă a organismului copilului: 

 pentru a-i oferi organismului tot ceea ce acesta are nevoie, alimentaţia trebuie în primul rând să 

fie variată şi să conţină un aport mare de vitamine şi minerale şi mai puţin glucide şi lipide care 

favorizează apariţia bolilor  cardiovasculare; 

 mâncarea trebuie să fie gătită în condiţii optime şi să fie plăcută, atât ca gust şi miros, cât şi ca 

aspect; 

 ritmul alert al vieţii duce la apariţia a două dereglări alimentare care-i afectează pe adulţi, dar şi 

pe copii: 

 ronţăitul în permanenţă al dulciurilor; 

 mâncatul în grabă şi dezechilibrat între mese. 

 alimentaţia sănătoasă trebuie să ofere carburantul necesar consumului energetic, fără a spori 

rezervele de grăsimi; 

 trebuie ca mâncarea să respecte efortul făcut; 

 trebuie acordată o atenţie deosebită alimentelor pe care copilul le consumă atunci când nu e 

supravegheat: vizite, la şcoală, excursii, întâlniri cu prietenii. 

        Rolul odihnei: 

 somnul este o necesitate; 

 fiecare persoană are nevoie de o perioadă specifică de odihnă în funcţie de vârstă, de 

caracteristici individuale (precum rezistenţa la efort) şi de activitatea desfăşurată în perioada zilei; 
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ora de culcare a copilului nu trebuie amânată sub niciun pretext: 

 temele trebuie făcute cel mai târziu înainte de ora 21; 

 un program interesant la televizor poate fi văzut în reluare a doua zi. 

 la ora culcării, copilul trebuie să fie relaxat; 

 activităţile relaxante sedentare trebuie combinate cu activităţile fizice pentru a asigura o bună 

dezvoltare şi funcţionare a organismului. 

        Rolul activităţii fizice: 

        Viaţa noastră este din ce în ce mai sedentară datorită ritmului în care activitatea fizică este 

înlocuită de cea statică. Acest aspect este valabil şi pentru copiii care petrec din ce în ce mai multe ore 

aplecaţi deasupra biroului, a calculatorului sau în faţa televizorului. Aşadar, nu trebuie să uităm: 

 activitatea fizică protejează; 

 pentru a ne păstra corpul într-o bună stare de funcţionare, trebuie să ne servim de el într-o   

măsură suficientă; 

 activitatea fizică ne face mai puternici şi mai rezistenţi; 

 ne oferă echilibru psihic; 

 cel mai bine este să ne favorizăm în fiecare zi toate activităţile fizice posibile: să urcăm scările 

fără ascensor, să conducem pe jos copilul la şcoală şi nu cu maşina; 

 săptămânal ar fi ideală planificarea a cel putin unei activităţi fizice care să necesite mult efort 

cum ar fi o plimbare mai lungă sau o ieşire cu bicicleta; 

 nu trebuie demarată o activitate fizică importantă fără un efort preliminar; 

 trebuie căutat acel tip de activitate fizică  (împreună cu el) care să producă plăcere.  

         Sănătatea emoţională şi socială depinde de abilităţile personale interne şi resursele externe ale 

unei persoane, au rol de protecţie şi menţinere a sănătăţii emoţionale şi sociale. Persoanele care 

dobândesc astfel de abilităţi se adaptează mai uşor la situaţiile de stres şi suprasolicitare şi au un nivel 

ridicat al calităţii vieţii. Lipsa acestora (ex. autoblamarea, tendinţa de a catastrofiza evenimentele, 

îngrijorarea permanentă pentru evenimente care încă nu s-au petrecut etc.) constituie un factor de risc 

asupra sănătăţii emoţionale. Dacă pentru sănătatea fizică unitatea centrală este funcţionarea somatică, 

pentru sănătatea emoţională şi socială unitatea de referinţă este emoţia. Managementul emoţiilor este 

principala strategie de menţinere a sănătăţii emoţinale şi sociale şi previne declanşarea afecţiunilor 

somatice. 

         Emoţia este descrisă pe 4 niveluri: fiziologic, subiectiv, comportamental şi cognitiv. Oricare 

dereglare a acestor niveluri generează stări depresive, de iritabilitate, îngrijorări continue, tulburări de 
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somn, somatizări (dureri de cap, de spate, tensiune musculară). Deteriorarea sănătăţii emoţionale 

conduce la scăderea performanţei, în special ca urmare a dificultăţilor de concentrare, de luare a 

deciziilor, de comunicare asertivă, oboseală cronică, dificultăţi în munca în echipă şi în gestionarea 

relaţiilor cu colegii.  

         Ca orice problemă de sănătate, problemele de sănătate emoţională necesită atenţie imediată. De 

cele mai multe ori ele nu sunt remarcate perioade lungi de timp, deoarece sunt greu de observat. Cei 

mai mulţi îşi dau seama de ele când devin deja intense şi sunt greu de remediat, când influenţează deja 

starea de sănătate fizică. 

 Pentru depistarea acestor probleme putem fi atenţi la: 

 tulburări ale somnului (dificultăţi de adormire, dificultăţi de trezire sau trezit foarte devreme, 

somn neodihnitor); 

 modificări ale comportamentului alimentar (consum exagerat de alimente, nevoia de a consuma 

un anumit tip de aliment dulce); 

 modificări de dispoziţie greu explicabile; 

 iritabilitate crescută; 

 îngrijorări intense sau foarte frecvente; 

 stări de tristeţe prelungite; 

 palpitaţii; 

 senzaţia de nod în gât; 

 renunţarea la activităţile care făceau plăcere; 

 dificultăţi în a ieşi cu prietenii şi preferinţa de a sta singur, de a rămâne acasă; 

 sentimentul pierderii controlului; 

 creşterea în greutate; 

 tensiune musculară; 

 dureri persistente de cap şi/sau spate fără cauze evidente (medicale, contuzii); 

 administrarea de medicamente fără prescripţii specifice unor anumite boli somatice. 

         Reducerea riscurilor de afectare a sănătăţii mentale se poate realiza dacă se dezvoltă un stil de 

viaţă sănătos prin: 

 realizarea managementului emoţiilor negative; 

 construirea şi menţinerea unui grup de prieteni; 

 păstrarea legăturii cu familia; 

 distribuirea din timp a modificărilor ce urmează a se face în viaţă; 

 planificarea timpului de muncă dar şi de relaxare; 
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 stabilirea unor obiective realiste; 

 respectarea orelor de somn şi de masă; 

 practicarea unui tip de exerciţiu fizic sau a unei forme de mişcare (inclusiv a mersului pe jos). 

 Pentru o bună sănătate fizică şi psihică a elevilor, relaţia şcoală-familie-medicul şcolii se 

constituie într-un triunghi indestructibil. Fără o stare de sănătate fizică, emoţională şi socială perfectă, 

sarcina primordială a şcolii-succesul şcolar al tuturor elevilor-va fi greu de realizat, dar nu imposibil. 
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STUDIU INVESTIGATIV: STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Jurca Iuliana-Ioana 

Colegiul Naţional „Decebal” Deva, jud. Hunedoara 

 

Societatea în ansamblul ei este într-o continuă schimbare, imprimând vieţii noastre „nuanţe‖, pe 

care le sesizăm sau nu. Astfel, studiul „Stil de viaţă‖ constă în prezentarea situaţiei „văzute‖ de 50 de 

persoane chestionate la începutul lunii noiembrie, în oraşul Deva. Privind distribuţia persoanelor  

intervievate în funcţie de vârstă putem preciza următoarele: 50% dintre persoane au vârsta cuprinsă 

între 18-35 ani, iar restul de 50% se încadrează în categoria 36-70 ani. 

La întrebarea „În general pentru dvs. ce înseamnă un stil de viaţă sănătos?‖, pentru jumătate 

dintre repondenţi este important consumul de fructe/legume, pentru 40% practicarea unui sport, iar 

restul de10% consideră importantă găsirea unui echilibru în tot ce face o persoană zilnic, alimentaţie, 

odihnă, program de lucru etc. (a se vedea Fig. 1).  

 

Fig. 1. În general pentru dvs. ce înseamnă un stil de viaţă  sănătos? 
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Un aspect foarte interesant este legat de faptul că la întrebarea „Consideraţi că aveţi un stil de 

viaţă sănătos?‖, mai mult de jumătate dintre respondenţi sunt de părere că nu, iar restul au răspuns 

afirmativ (a se vedea Fig. 2).  

 

Fig. 2.  Consideraţi că aveţi un stil de viaţă sănătos? 

 

  

 

În chestionarul aplicat întrebarea „Cum ar trebui fiecare om să trăiască pentru a avea o 

alimentaţie sănătoasă?” a fost o întrebare deschisă, deci s-a oferit posibilitatea celor intervievaţi să 

răspundă liber. Răspunsurile au fost dintre cele mai variate, fiecare persoană intervievată împărtăşindu-

ne o „reţetă‖ privind alimentaţia sănătoasă (a se vedea Fig. 3). 

 

Fig. 3. Cum ar trebui fiecare om să trăiască pentru a avea o alimentaţie sănătoasă? 
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De asemenea, ne-am propus să vedem care sunt acele aspecte de care variază o alimentaţie 

sănătoasă. Astfel, 55 % dintre cei chestionaţi au răspuns că depinde de educaţie, un sfert consideră că 

depinde de anturaj şi de venituri (a se vedea Fig. 4). 

 

Fig. 4. Care sunt aspectele de care depinde o alimentaţie sănătoasă? 

 

 

 

Pentru a reliefa mult mai bine răspunsurile obţinute la întrebarea „Consideraţi că există 

diferenţe între ceea ce însemna o alimentaţie sănătoasă acum 50-100 de ani şi ce înseamnă acum?”, 

am ales ca metodă de prezentare a informaţiilor Diagrama Venn.   

Se ştie că această metodă ne ajută în a evidenţia diferenţele, dar şi asemănările (dacă există),  

care au rămas în memoria celor intervievaţi, între ceea ce se întâmpla acum 50-100 de ani şi ce se 

întâmplă acum în materie de alimentaţie sănătoasă. 
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Concluziile noastre în urma acestui studiu sunt următoarele: majoritatea celor chestionaţi sunt 

de părere că nu au un stil de viaţă sănătos din cauza ritmului pe care îl impune viaţa cotidiană, aceştia 

afirmând că trebuie să se evite stresul, să se respecte programul de masă, de odihnă etc. De asemenea, 

fiecare perioadă are punctele ei tari, respectiv slabe, însă este util să selectăm din oferta comercianţilor 

acele produse care, conform etichetei, au cât mai puţini conservanţi, E-uri, încercând să respectăm 

principiul „mâncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca‖. 
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IMPORTANȚA SPORTULUI PENTRU COPII 

 

Prof. înv. primar Knecht Andrea 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Bulgăr” Sanislău, jud. Satu Mare 

 

Practicarea unui sport ajută copiii să se dezvolte într-un mod plăcut fizic, intellectual sau 

emoţional. Bineînţeles, fiecare sport în parte creează un echilibru între corp, minte și suflet. 

În momentul în care se ia decizia ca cel mic să fie înscris la un anumit sport, părinţii ar trebui să 

aibă în vedere următoarele: în cazul în care copilul este destul de dezvoltat atât fizic, cât şi emoţional, 

iar dacă acel sport este potrivit felului de a fi al copilului, este bine ca părinții să se sfătuiască împreună 

cu acesta, pentru a observa dacă el are înclinație spre acel sport sau altul. 

După ce s-a decis practicarea unui anumit sport, se recomandă ca părinții să ceară sfatul 

medicului de familie, iar copilul să fie examinat, pentru a se vedea dacă sportul ales este potrivit pentru 

el şi dacă îl poate practica. 

Este bine ca unul dintre părinţi să îl însoţească pe copil la primele şedinţe, astfel copilul se va 

simţi mai lejer fiindcă va simți sprijinul părintelui său, iar părintele va fi mulţumit pentru că va 

cunoaşte atât antrenorul, cât şi o parte dintre viitorii prieteni ai copilului. 

Uneori, copilul poate nu se va simţi dornic şi va refuza practicarea acelui sport. Se 

recomandă ca acesta să nu fie forţat, să i se explice de ce este bine să facă acest sport şi apoi să mai 

încerce din nou. În cazul în care copilul va reacţiona mai bine, înseamnă că sportul ales este potrivit lui 

şi îi va face plăcere. Dacă nu, împotrivirea nu trebuie percepută ca pe un lucru rău, ci se indică alegerea 

unui alt sport care îl va mulţumi. 

            Există o serie de beneficii pe care sportul le are asupra copilului, şi anume: 

 Ajută la dezvoltarea fizică armonioasă. 

 Contribuie la creşterea stimei de sine datorită încurajărilor pe care copilul le primeşte de la cei 

din jurul lui. 

 Îmbunătăţeşte circulaţia sangvină, evitând astfel apariţia unor afecţiuni cardiovasculare. 

 Se formează un program al meselor ce implică faptul ca alimentele consummate să fie natural 

şi, de asemenea, presupune şi suplimentarea dietei cu diferite vitamine, minerale etc. 

 Controlează metabolismul, determinând ca acesta să fie unul active şi să ducă spre furnizarea 

energiei şi nu spre stocare. 
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 Ajută la creşterea absorbţiei de calciu şi implicit creşterea densităţii osoase ce conferă rezistenţă 

sistemului osos. 

 Organismul este bine aprovizionat cu oxigen. 

 Contribuie la formarea unor deprinderi şi abilităţi: devine mai atent, gândeşte mai repede, se 

automotivează, comunică mai uşor, este mai responsabil, organizat, perseverant şi răbdător. 

 Creşte randamentul şcolar pentru că prin sport are loc o mai bună oxigenare a creierului, ceea ce 

duce la creşterea performanţelor şcolare, dezvoltându-se memoria, concentrarea, tonusul psihic şi felul 

cum copilul percepe/înţelege diferite informații. 

 Se reduce riscul de obezitate… 

            Recomandările ce vin din partea specialiştilor susţin idea că părinţii ar trebui să îşi încurajeze 

copiii să facă sport începând de la vârste fragede. Conform lor, se pare că un copil ca să fie sănătos 

trebuie să fie activ. Activ prin practicarea unui sport, mersul pe bicicletă, role şi patine, plimbări în 

parc. Dacă părinţii le împărtăşesc această preocupare în timpul liber, copiii vor avea tendinţa să facă 

precum părinţii care, de cele mai multe ori, sunt modelele copiilor lor. 

 

 

”Fericirea constă, în primul rând, în sănătate.” (George William Curtis) 
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PRINCIPIILE ALIMENTAŢIEI CORECTE 

 

Prof. Lazăr Carmen Gabriela 

Liceul Tehnologic Dărmăneşti, jud. Bacău 

 

Cu fiecare zi, viaţa noastră devine tot mai agitată, mai poluată, mai depărtată de cele fireşti şi 

naturale. Ne amăgim în fiecare zi, greşind prin a crede că ceea ce este sofisticat şi rafinat este şi bun sau 

ar putea fi ceea ce ne trebuie. Prin simpla citire a acestor pagini, lucruri şi acţiuni pe care le-aţi 

considerat ani de zile ca fiind fireşti vor apărea ca surse ale bolilor de care suferiţi. Milioane de oameni, 

din întreaga lume au constatat cu uimire că sănătatea le revine în organism doar respectând calea 

simplă a Naturii. În proporţie de 100%, sănătatea li s-a restabilit vizibil, iar în 85 % dintre cazuri au 

apărut vindecări spectaculoase. 

Conform studiilor actuale de nutriţie, s-a observat că nu contează ce ai în farfurie, ci ceea ce 

corpul poate folosi din ceea ce mănânci. 

 Trebuie să ne facem o reprezentare a noastră în farfurie şi să o mâncăm. 

 Mâncărurile trebuie digerate pentru a putea fi folosite de organism. 

 Alimentele nedigerate sunt dificil de eliminat şi tocmai de aici rezultă o creştere a greutăţii şi 

toxicităţii în corp. 

Corpul nostru este un sistem energetic. Organele sunt colecţii de celule cu tipare vibraţionale 

identice. Perturbarea energiei celulare este ceea ce denumim boală. Sistemul energetic (corpul) 

funcţionează bine numai cu un combustibil eficient. Echilibrul celular dinamic şi sănătatea sunt 

menţinute de aportul de energie, cât mai mare posibil. Combustibilul alimentar este mai eficient în 

forma furnizată de natură, de vreme ce şi corpurile noastre sunt fructul naturii. 

Principiile alimentaţiei corecte 

Avem la dispoziţie patru principii uşor de înţeles şi de urmat, ce pot deveni unelte valoroase în 

scopul reducerii greutăţii şi reenergizării corpului: 

1. Principiul unei alimentaţii cu înalt conţinut de apă. 

2. Principiul combinării corecte a alimentelor. 

3. Principiul consumului corect de fructe. 

4. Principiul gestionării depozitelor de grăsime. 

1. Principiul unei alimentaţii cu înalt conţinut de apă. Corpul nostru este format în proporţie de 70% 

din apă, însă din clipa în care ne naştem, el devine avid de mâncare, aer şi apă pentru supravieţuire. 
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Pentru supravieţuire şi pentru a menţine corpul în cea mai bună condiţie, trebuie să consumăm o dietă 

care să fie constituită din cel puţin 70% apă. Aici nu este vorba de băut apă, ci de alimentele care să 

conţină, în stare normală, apă.  

Fructele şi vegetalele crude sunt alimente care satisfac acest deziderat. Orice altceva este 

mâncare concentrată, care şi-a pierdut apa prin gătire sau prelucrare. Nu trebuie mâncat exclusiv fructe 

şi vegetale, ele reprezintă doar 70% din mesele noastre zilnice; restul de 30% va conţine alimente 

concentrate, cum ar fi: pâine, carne, produse lactate, legume etc. 

2. Principiul combinarii corecte a alimentelor. Alimentele sunt substanţe comestibile care conţin un 

anumit număr de elemente organice, precum: proteine, lipide, glucide, săruri minerale şi vitamine, apă 

şi materii nedigerabile (ca fibrele). 

Proteinele sunt celule organice ale muşchilor, organelor, creierului, oaselor etc. Sunt formate 

din cele mai simple elemente, numite ―aminoacizi‖. Problema care se pune în cazul unei alimentaţii 

―tradiţionale‖ nu este să duci lipsă de proteine, ci cum să nu mănânci prea multe. Prea multe proteine 

sunt periculoase pentru corpul uman în aceeaşi măsură cu a avea prea puţine. Proteinele sunt cele mai 

complexe alimente, iar asimilarea şi utilizarea lor, cele mai complicate. Dacă alimentul cel mai uşor de 

descompus este fructul, cel mai greu de separat în elemente pe care corpul nostru le poate folosi este 

proteina. Când consumăm proteine, corpul cheltuie pentru digestie o energie mai mare decât pentru 

orice alt aliment. Cu cât mâncăm mai multe proteine, cu atât mai mult ne este consumată energia pentru 

descompunerea lor. 

Trebuie urmărite următoarele aspecte: 

 cărnurile nu ne furnizează combustibil; energia se găseşte în carbohidraţi. Carnea nu conţine 

carbohidraţi, deci nu furnizează energie. 

 grăsimile pot furniza energie, dar descompunerea lor este mai greoaie şi mai puţin eficientă. Ele 

sunt descompuse în combustibil numai când rezervele de carbohidraţi sunt epuizate. Grăsimea din corp 

nu provine numai de la consumul lor direct. Când se consumă în exces carbohidraţi, aceştia sunt 

transformaţi de organism în grăsime şi sunt depuşi ca atare. Astfel, corpul poate înmagazina şi folosi 

grăsime fără a consuma măncăruri grase. Depozitele de grăsime pot fi privite ca o bancă de 

carbohidraţi, unde se fac restituiri sau depuneri, când este necesar. 

 sănătatea noastră depinde foarte mult de fibrele celulozice pe care le consumăm. Carnea nu 

conţine fibre celulozice. 

 carnea este foarte bogată în grăsimi saturate, diferite de cele folosite pentru energie; provoacă 

atacul de cord (datorat colesterolului). 
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Glucidele (hidraţii de carbon) sunt molecule în a căror compoziţie găsim carbon, oxigen şi 

hidrogen. Glicemia reprezintă procentul de glucoză în sânge. Se constituie ca principal element 

energetic al organismului. Este stocată, ca rezervă, în muşchi şi ficat, sub formă de glicogen. Glucidele 

―malefice‖ provoacă creşterea glucozei din sânge, numită şi hiperglicemie. Glucidele ―benefice‖ sunt 

glucide pe care organismul le asimilează greu, provocând astfel o creştere redusă a glucozei din sânge. 

Lipidele (grăsimile) se mai numesc şi corpi graşi, fiind în principiu molecule complexe. Se 

împart în două categorii, având drept criteriu originea lor: 

 lipide de origine animală (de exemplu, cele conţinute de: carne, unt, peşte, smântână, brânză, 

etc.). 

 lipide de origine vegetală (de exemplu, cele conţinute de uleiul de măsline). 

Lipidele conţin numeroase vitamine, printre care: A, D, E, K, cât şi acizi graşi esenţiali (obţinuţi numai 

prin presarea la rece a grăsimilor), elemente ce servesc la elaborarea unor hormoni. 

Fibrele alimentare sunt substanţe care se află mai ales în legume, fructe şi cereale în stare 

brută. Datorită celulozei, mucilagiilor, pectinei şi ligninei, fibrele alimentare, chiar dacă nu au o valoare 

energetică pregnantă, joacă un rol foarte mare în digestie, asigurând un tranzit intestinal bun. Sunt 

foarte bogate în oligoelemente (cu rol de catalizator în organism), vitamine şi săruri  minerale. 

Consumul fibrelor alimentare are ca efect atât scăderea secreţiei de insulin, cât şi a glicemiei. 

3. Principiul consumului corect de fructe. Fructele sunt alcătuite din celuloză, fiind considerate în 

acelaşi timp glucide, deoarece conţin ―zahăr‖ sub formă fructozei; aceasta din urmă se transformă în 

glicogen (energie disponibilă rapid). Din fericire, cantitatea de zahăr din fructe nu este mare şi, în plus, 

este eliberată într-o mică măsură datorită fibrelor pe care le conţin acestea. Important de reţinut şi 

respectat este regula de a nu combina fructele cu nimic altceva, nici cu lipide, nici cu proteine. Obiceiul 

de a mânca fructe la sfârşitul mesei este nesănătos; când sunt combinate cu alte alimente, fructele 

perturbă digestia şi îşi pierd astfel majoritatea vitaminelor. Combinate cu alte alimente, fructele vor 

rămâne prizoniere în stomac, unde vor fermenta, producând chiar şi alcool, deci toată digestia va fi 

perturbată. Fructele se mănâncă doar pe stomacul gol; puteţi să le mâncaţi dimineaţa sau seara la 2-3 

ore după cină. Celor care suferă de insomnie le recomand să nu consume portocale la culcare, vitamina 

C având un efect de stimulare. Se recomandă consumarea fructului împreună cu coaja lui, în care se 

află cea mai mare cantitate de celuloză, care ajută tranzitul intestinal. Coaja fructelor limitează puterea 

lor glicemică.  

Lămâia este, paradoxal, alcalinizantă şi antiacidă gastric, neprovocând arsuri stomacale. În 

exteriorul organismului nostru ea se comportă sub influenţa unei reacţii acide, pe când în interiorul 

corpului nostru ea generează alcalinitate, deoarece în timpul digestiei acidul citric conţinut de lămâie 
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este oxidat, rămânând sărurile care păstrează alcalinitatea sângelui. Deci la o analiză  profundă, lămâia 

înseamnă energie, deci viaţă. Zeama de lămâie picurată în urechi are efect calmant în otite. Hemoragiile 

nazale se opresc dacă introducem în nări tampoane îmbibate cu suc de lămâie. Durerile de cap dispar 

dacă se pune o compresă cu felii de lămâie pe frunte.  

Fructele constituie mâncarea cu conţinutul cel mai mare de apă: 80-90%. În plus, ele sunt pline 

de vitamine, minerale, carbohidraţi, aminoacizi, acizi graşi. Prin natura lui, fructul dă corpului 

posibilitatea să se cureţe de toxine, dacă este corect consumat. Studiile arată că ―ceea ce mănânci la o 

masă afectează ceea ce vei mânca la masa următoare‖. Creierul funcţionează numai cu glucoză. Fructul 

înseamnă mai ales glucoză în organism. Digestia, absorbţia şi asimilarea lui necesită o infimă energie 

din cea cheltuită pentru descompunerea altor alimente. Alte mâncăruri (corect combinate) se digeră în 

timp de ½ - 4 ore, cu o mare cheltuială de energie. Fructele nu sunt digerate în stomac, ci sunt doar 

predigerate. Ele trec prin stomac timp de 20-30 min. (bananele, curmalele şi fructele uscate la soare 

stau cam o oră). Energia economisită prin ―nedigerarea‖ fructelor este enormă şi folosită imediat de 

organism pentru curăţarea ţesuturilor de toxine. Condiţia este ca fructele să fie corect consumate.  

Trebuie însă făcute două remarci importante referitoare la consumul fructelor: 

1. Fructele sau sucul lor se pot consuma numai proaspete. Fructele fierte sau coapte nu mai furnizează 

nici substanţe nutritive, nici apa necesară curăţării, ele sunt acide şi forţează corpul să le anuleze 

aciditatea cu cheltuială de energie. Gătitul distruge valoarea potenţială a fructelor. Trebuie să ne 

amintim mereu să mestecăm bine fructele, să le îmbibăm bine cu saliva, şi să nu le înfulecăm cu 

lăcomie. 

2. Cât timp trebuie să treacă de la consumarea altor alimente până la mâncarea fructelor ? Atât timp 

cât stomacul este gol, puteţi consuma când şi câte fructe doriţi, lăsând să se scurgă 20-30 de minute 

înainte de a mânca alte feluri de mâncare. 

Deci, ca regulă : Mâncaţi la micul dejun numai fructe; mâncaţi fructe dimineaţa, ori de câte ori 

vă este foame. Mâncatul fructelor pe stomacul gol accelerează pierderea greutăţii inutile. Caloriile de 

înaltă calitate care se găsesc în fructe nu vor crea probleme de greutate corpului dumneavoastră. 

4. Principiul gestionarii depozitelor de grasime. Asociaţia lipide – glucide, în cadrul unei funcţionări 

pancreatice defectuoase, poate determina kilogramele excedentare şi starea sănătăţii. Principiul de bază 

al noului mod de alimentaţie se bazează, în parte, pe faptul că, în majoritatea cazurilor, se evită 

amestecarea lipidelor cu glucidele ―malefice‖, având grijă să preferăm lipidele ―benefice‖, în scopul 

prevenirii bolilor cardiovasculare. Lipidele vor fi însoţite de diferite legume, în special de fibre 

alimentare. Dacă alimentaţia ar fi lipsită de glucide, pancreasul nu ar secreta insulină şi deci nu s-ar 

constitui grăsimi de rezervă. Organismul are nevoie de energie pentru menţinerea echilibrului vital, 
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astfel încât el va recurge la grăsimile de rezervă pentru a obţine energia care îi este necesară. 

Alimentându-se normal (vitamine, săruri minerale etc.), organismul îşi va reduce de la sine grăsimile 

de rezervă, care constituie excesul de greutate, va arde cu prioritate stocurile de grăsime acumulate în 

prealabil. Totuşi, glucidele ―malefice‖ (cartofi prăjiţi, dulciuri, prăjituri) vor putea face parte din 

alimentaţie, cu condiţia de a nu le ingera decât în mod excepţional şi întotdeauna separat de lipide. 

Suntem victimele deplorabilelor obişnuinţe alimentare proprii civilizaţiei noastre: 

 în copilărie, piureuri, prăjituri, bomboane, acadele – apoi paste făinoase şi orez, felii groase de 

pâine cu unt, cornuri, dulceaţă şi turtă dulce. 

 mai târziu, cartofi, macaroane, multă pâine, orez şi zahăr. 

 în studenţie ―glojdeala‖ de la cantine sau gustările rapide şi sandviciurile uriaşe. 

 fiind matur deja, obişnuinţele căpătate până în acest moment sunt greu de înlăturat şi, 

bineînţeles, adaosurile cu care mai vine şi partenerul de viaţă (eventual un sos alb cu făină).  

Aceste faimoase obişnuinţe alimentare dăunătoare, care vi s-au imprimat sau pe care le-aţi adoptat 

din comoditate, au drept consecinţă: creşterea greutăţii peste cea normală şi, chiar dacă aceasta nu se 

instalează, în mod sigur va avea ca efect dezechilibrarea metabolismului şi un mare număr de afecţiuni. 

Reguli de aur pentru a reduce stresul! 

 nu faceţi nimic din ceea ce mai târziu v-ar putea determina să spuneţi o minciună! 

 evitaţi amânările! Nu lăsaţi pe mâine ce puteţi face astăzi! Ce puteţi face astăzi, faceţi acum! 

 nu fiţi extrem de exigent cu dumneavoastră! 

 refuzaţi orice proiect, orice activitate sau chiar o simplă invitaţie la film dacă nu aveţi energia şi 

dispoziţia pentru aceasta, spunând întotdeauna NU! 

 descărcaţi-vă sufletul! Discutaţi problemele dumneavoastră cu un prieten de încredere; vă poate 

ajuta să ieşiţi din confuzie şi să vă rezolvaţi mai uşor problemele. 

 rezervaţi-vă timp în fiecare zi pentru propria dumneavoastră intimitate, linişte şi meditaţie! 

 uitaţi şi iertaţi evenimentele neplăcute sau oamenii care v-au făcut rău. Acceptaţi faptul că 

lumea în care trăim este o lume imperfectă! 

 puneţi mai multă dragoste în tot ceea ce faceţi! 

 nu neglijaţi masa de ―prânz‖. Îndepărtaţi-vă cu mintea şi cu trupul de biroul dumneavoastră sau 

de locul de muncă, chiar dacă o faceţi doar pentru 15 minute. 
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STILUL DE VIAŢĂ AL ŞCOLARILOR 

 

Prof. Lăscoiu Claudia Maria 

Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, jud. Hunedoara 

 

Condiţiile societăţii actuale ne oferă o multitudine de provocări. Aceste provocări sunt diverse, 

de la alegerea alimentaţiei până la modul de petrecere a timpului liber. Şcolarii mici sunt atraşi de 

alegerea produselor colorate, cu un conţinut mare de zaharuri etc., iar în categoria petrecerii timpului 

liber majoritatea au ca preferinţe utilizarea tabletei şi a jocurilor pe calculator. Astfel, un rol deosebit îl 

au părinţii în a le oferi copiilor un stil de viaţă sănătos. În acest sens, învăţământul din ciclul primar 

prevede ore de consiliere şi orientare a elevilor, precum şi ore de consiliere a părinţilor în cadrul cărora 

se pot desfăşura activităţi de informare a părinţilor în legătură cu ceea ce presupune un stil de viaţă 

sănătos.  

În cadrul orelor de consiliere am aplicat un chestionar părinţilor cu tema „Un stil de viaţă 

sănătos pentru copilul meu‖. La acest chestionar au răspuns 25 de părinţi, întrebări care au încercat să 

radiografieze perspectiva celor intervievaţi privind un stil de viaţă sănătos. 

Astfel, prima întrebare din chestionar s-a referit la semnificaţia sintagmei „stil de viaţă 

sănătos”, pentru părinţi. La această întrebare 38% dintre părinţi (cu vârsta între 30-35 de ani) au 

răspuns că sintagma se referă la „consumul de fructe şi legume‖, iar 62% dintre părinţi (cu vârsta 

cuprinsă între 36-40 de ani) consideră că se referă la existenţa unui „echilibru în viaţă‖. 

 

Fig. nr. 1. Ce semnifică pentru dvs.un stil de viaţă sănătos? 
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Pe de altă parte, părinţii au fost întrebaţi ce cred că este important pentru copiii lor în categoria 

‖stil de viaţă sănătos‖. Aceştia, în proporţie de 45%, au răspuns că ar fi important pentru copiii lor 

„existenţa unui program cât mai diferenţiat (excursii, jocuri noi, reducerea programului dedicat 

pregătirii şcolare)‖, iar 50% consideră că se încadrează în această categorie a stilului de viaţă sănătos  

mai multe activităţi legate de utilizarea tehnologiei: tabletă, P.C. etc., iar 5% dintre părinţi s-au plasat în 

categoria celor care nu au răspuns (a se vedea Fig. nr. 2).  

 

Fig. nr. 2. Ce credeţi că este important pentru copiii dvs. “un stil de viaţă sănătos”? 

 

 

 

De asemenea, am urmărit identificarea acelor condiţii care stau la baza unui stil de viaţă 

sănătos. Este esenţial să cunoaştem care sunt acele condiţii care asigură un stil de viaţă sănătos. La 

întrebarea „Care sunt condiţiile care stau la baza unui stil de viaţă sănătos‖? părinţii, în proporţie de 

100%, au răspuns că sunt importante resursele financiare (a se vedea Fig. nr. 3). 

 

Fig. nr. 3. Care sunt condiţiile care stau la baza unui stil de viaţă sănătos? 
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În acest sens, părinţii au afirmat faptul că există diferenţe între ceea ce ştiu că ar trebui să ofere 

copiilor, ceea ce le oferă şi, nu în ultimul rând, ceea ce aleg copiii să ia din ceea ce li se oferă. Nu de 

puţine ori copiii refuză să mănânce pachetul cu mâncare pus în ghiozdan, refuză programul de relaxare 

propus de părinţi (sport, înot, dans) şi aleg ceea ce preferă ei (tableta, calculatorul, utilizarea site-urilor 

de socializare etc.). Cu toate acestea, se pot produce modificări în preferinţele copiilor utilizând mult 

tact. Este important să oferim copiilor alternative  care să fie tot  din categoria stilului de viaţă sănătos 

şi nu ne referim aici doar la alimentaţie, ci mai mult la promovarea unor activităţi în funcţie de 

aptitudinile copiilor. Numai în acest fel îi putem prezenta copilului o alternativă copilului cu aptitudini 

pentru muzică, celui pasionat de sport, lectură, artă etc. 

Deci, îmbinând o alimentaţie sănătoasă cu desfăşurarea de activităţi fizice, un program de 

odihnă, igienă personală, putem asigura copiilor noştri un stil de viaţă sănătos. 
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IGIENA PERSONALĂ ŞI A MEDIULUI 

 

Prof. Lăzărică Mitica-Eugenia 

Școala Gimnazială Tichileşti, jud. Brăila 

 

           Sănătatea deplină, creştere şi dezvoltarea armonioasă a copilului, pot fi asigurate doar în strânsă 

dependenţă de mediul în care trăiesc şi ca o consecinţă a respectării unor norme obligatorii de igienă, 

atât individuală, cât şi colectivă. 

           Mediul înconjurător este constituit dintr-un număr mare de factori naturali şi artificiali, cei 

artificiali fiind în continuă creştere. Numărul factorilor artificiali fiind în continuă creştere, adaptarea 

organismului devine din ce în ce mai complexă, deci şi măsurile igienice de care trebuie să ţinem 

seama sunt şi ele mai numeroase şi mai complexe. 
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            Dar mai presus de identificarea şi respectarea lor este importantă formarea unei atitudini. Prin 

igienă se manifestă atitudinea corectă faţă de propria persoană şi faţă de viaţă. Igiena este tipul de 

activitate cotidiană care menţine sănătatea şi sporeşte probabilităţile ca aceasta să se instaleze şi să 

dureze pe toată durata vieţii. Igiena indică o anumită calitate a raporturilor dintre individ şi suma 

factorilor care dau sens vieţii, raporturi bazate pe respect (atât respect faţă de sine, cât şi respect faţă de 

mediul înconjurător). Individul care nu îşi respectă propriul suport al vieţii (propriul organism) nu va 

respecta, prin consecinţă, nici alte forme ale vieţii (alte organisme, mediul înconjurător). 

          Pentru o corectă percepţie a problemelor de igienă elevii au de înţeles un adevăr simplu: 

funcţionarea fiecărui sistem al corpului depinde de buna funcţionare a celorlalte sisteme ale acestuia. 

Înţelegerea acestui aspect este cheia transmiterii tuturor celorlalte cunoştinţe ce vor fi achiziţionate mai 

târziu, pentru că analiza stării de sănătate / boală poate fi realizată doar înţelegând că o boală este o 

fisură într-un sistem de apărare al organismului care, pe un anumit segment al barierelor naturale ale 

organismului, a cedat acţiunii factorilor sau agenţilor patogeni. Fie că este vorba de bolile sezonului 

rece, fie că este vorba de toxiinfecţii alimentare, fie de cariile dentare, există o cauză care le-a produs. 

          Elevul trebuie să descopere că analiza stării de bine sau de rău pe care o resimte trebuie să poată 

să o facă singur. Elevul trebuie să afle şi aplice prin activităţi şcolare că normele de igienă sunt strict 

individuale şi nu ţin de percepţia părinţilor, bunicilor sau altora din jurul său. Prin responsabilizarea 

faţă de propria sa stare de sănătate se pot obţine mai multe efecte dorite decât, prin simpla instruire. 

Instalarea de deprinderi corecte în raport cu normele de igienă personală poate deveni o bună garanţie 

pentru formarea bazelor unui stil de viaţă sănătos până în perioada adolescenţei în care aceste 

deprinderi pot preveni probleme serioase. 

          Măsurile de igienă vizează concomitent toate verigile lanţului cauzal care poate duce spre boală, 

iar modalităţile concrete se materializează în următoarele tipuri de acţiuni: 

 Măsuri de combatere a factorilor cu potenţial dăunător: 
 factori fizici (microclimat, radiaţii, zgomot, trepidaţii etc); 

 factori chimici (gaze şi vapori toxici, pulberi, substanţe toxice din alimente etc.); 

 factori biologici (virusuri, microorganisme, ciuperci patogene, paraziţi etc.). 

 Măsuri de asigurare a confortului fiziologic, care vizează: 
 confortul termic; 

 confortul sonor; 

 confortul luminos, coloristic. 

 Măsuri de raţionalizare a eforturilor: 
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 optimizarea solicitărilor fizice, psihice, senzoriale, şi de adaptare funcţională a 

organismului; 

 dimensionarea spaţiilor, a mobilierului; 

 organizarea optimă a activităţilor. 

 Măsuri de sporire a rezistenţei organismului: 
 regim optim de activitate şi odihnă; 

 asigurarea condiţiilor de igienă personală; 

 sporirea imunităţii; 

 antrenament adecvat fizic şi intelectual. 

 Controlul periodic al stării de sănătate şi aplicarea tratamentelor preventive şi curative. 

 Măsuri de educare a întregii populaţii pentru sănătate. 

 Măsuri de acordare a ajutorului de urgenţă în cazul în care, în urma interacţiunii om-mediu, 

organismul a suferit anumite vătămări. 
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pentru sănătate, MEC, CNC, Editura Charmides, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

233 

 

FRUCTELE, LEGUMELE ȘI SEMINȚELE ÎN ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Lipcea Gabriela 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa  

             

Motto: “Hrana voastră să fie medicamentele voastre... Medicamentele voastre să fie hrana 

voastră” 

 

       Ce este o alimentație sănătoasă? O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea a diferite alimente 

aparținând grupurilor alimentare de bază. Cheia către o dietă sănătoasă şi echilibrată reprezintă 

moderația. Trebuie consumate o varietate de alimente, în special cele bogate în nutrienți, precum 

cerealele, fructele, legumele, produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi, paste, carne. 

1.Socul  - Socul îmbunătățește circulația sângelui. Această plantă, de multe ori folosită în prepararea 

siropurilor și sucurilor poate provoca probleme grave la stomac dacă nu este consumată corect. Florile 

sunt singurele comestibile, tulpina şi diferite alte părți ale plantei, pot cauza probleme severe de 

stomac. 

2.Ciupercile culese din pădure nu trebuie consumate sub nicio formă, întrucât pot suferi transformări 

(încrucișări de spori între ciuperci comestibile şi otrăvitoare). Intoxicațiile cu ciuperci reprezintă 

urgențe medicale majore, putând provoca insuficiență renală, hepatică şi chiar decesul. Primele 

simptome sunt greață, vărsături, amețeli, dureri de cap. Medicii îi sfătuiesc pe oameni să nu încerce să 

se trateze acasă cu leacuri băbeşti şi, de preferat, să consume ciuperci doar în locuri autorizate. 

3.Ricinul - Seminţele de ricin conțin toxina denumită rici, iar doza letală ar fi între 4-8 semințe. 

Ingerarea lor duce la senzații de arsură în gură și în gât, dureri abdominale intense, diaree cu sânge, iar 

în 3-5 zile duce la moarte, dacă intoxicația nu este tratată. 

4.Cireșele au o substanță foarte toxică în semințe şi frunze, şi anume, acid prusic (cianură de hidrogen) 

care este eliberat de fiecare dată când frunzele / semințele sunt zdrobite. Deci, dacă aţi mestecat un 

sâmbure de cireașă, l-ați sfărâmat în dinți, acesta produce automat cianură de hidrogen. Simptomele de 

otrăvire uşoara includ dureri de cap, amețeală, confuzie, anxietate și vărsături. Reacțiile adverse pot 

include coma, convulsiile și stopul respirator care duce la moarte.  

Consumați legume şi fructe pentru o dietă sănătoasă 

1.Roșiile, paprika - Diuretice eficiente, normalizează tensiunea arterială. Deși fructul în sine nu 

conține otravă, tulpinele, precum și frunzele conțin o substanță chimică cunoscută sub numele de 
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glicoalcaloid. Glicoalcaloidul este atât de puternic încât este efectiv utilizat ca o modalitate de control 

al dăunătorilor. Paprika protejează inima şi vasele de sânge. 

2.Morcovul este bogat în substanțe antioxidante ca vitamina A, dar şi alte vitamine minerale, atât de 

necesare organismului uman. Acidul folic şi bioflavondoidele rădăcinoasei protejează inima. Sucul de 

morcov este un prețios ajutor al celor care suferă de digestie dificilă sau lipsa poftei de mâncare. O cură 

de zece zile cu suc proaspăt cicatrizează rănile făcute de ulcer şi îmbunătățește vederea, mai ales a celei 

pe timp de noapte.  

3.Ceapa şi usturoiul. Ceapa scade presiunea sângelui, îmbunătățește activitatea inimii și cancerului. 

Ceapa conține crom, care are un impact benefic asupra nivelului de zahăr din sânge. Alicina este 

enzima din usturoi care împiedică formarea trombilor de sânge. Trebuie să zdrobiți usturoiul înainte de 

a-l găti sau mânca, pentru a-i păstra proprietățile anticoagulante, utile în prevenirea bolilor 

cardiovasculare şi a emboliilor (astuparea arterelor cu un cheag de sânge).  

4.Dovleacul are efect benefic în cazul hipertensiunii arteriale și în bolile de inimă. Dovleacul este 

bogat în antioxidanți și vitamine; este sărac în calorii şi conține vitamina A, flavonoizi polifenolici şi 

caroten din abundență; previne cancerul de colon și reglează glicemia. Ține tensiunea sub control şi 

previne bolile de inimă. Vă scapă de insomnie. Ajută la slăbit. Protejează inima și creierul. Excelent 

detoxificant. Miezul dovleacului conține o cantitate mare de vitamine A, C și E, eficiente în cura de 

detoxificare a organismului.  

Nu uitați de semințe! 

1.Semințele sunt considerate superalimente, deoarece sunt foarte bogate în minerale, vitamine, fibre, 

dar mai ales enzime care încetinesc procesul de îmbătrânire. Dacă sunt consumate în stare naturală, 

semințele sunt adevărate leacuri pentru diverse afecțiuni. Tratamentul pe bază de semințe - cele mai 

bogate în nutrienți - presupune că acesta sa fie însoțit de un stil de viaţă sănătos, cu multe legume şi 

fructe. 

2.Semințele de chimen conțin vitaminele B3 şi B9, vitamina E, Vitamina C, dar şi minerale precum: 

fier, zinc, potasiu. Chimenul are un efect relaxant asupra sistemului nervos, ajută organismul să-și 

regleze tranzitul intestinal. Seminţele de chimen sporesc imunitatea organismului, înlătură tusea şi 

durerile în gât. 

3.Seminţele de pin / mugurii de pin sunt semințele pinului și se pot consuma în combinație cu miere 

de albine, sau în salate ori deserturi. Mugurii de pin, în funcție de specia din care provin, au o cantitate 

mare de proteine şi fibre. Uleiul de pin, presat la rece, are deosebite proprietăți antioxidante şi 

antiinflamatorii. 

4.Semințele de mac au un conținut bogat în minerale, fosfor, iod și calciu. Macul conține acid linoleic 
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- un complex important de acizi grași Omega-6, ce oferă protecție împotriva bolilor de inimă și altor 

tulburări ale aparatului circulator, menține vitalitatea organismului şi combate osteoporoza. Semințele 

de mac îmbunătățesc sănătatea intestinelor și împiedică apariția cancerului la colon. Uleiul de mac 

previne și ajută în tratarea cancerului; este benefic pentru înlăturarea stărilor de anxietate și 

îmbunătățește capacitatea de memorare și concentrare. 

 

Bibliografie: 

1. www.remediu.net/terapiecusemințe.htm 

2. http//www.sfatul medicului.ro/Alimentația sanatoasă 

3. http//www.avantaje.ro/articol/semințele-superalimente gustoase și sanatoase 

 

DUȘMANUL DIN UMBRĂ AL SĂNĂTĂȚII – DIABETUL ZAHARAT 

 

 Prof. Luluşa Cristina Florina 

 Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Scopul lucrării constă în: 

1. Identificarea factorilor de risc importanţi ce duc la apariţia diabetului zaharat de tip 2 (DZ tip 2); 

2. Instruirea tinerilor și adulților cu privire la diagnosticarea precoce a diabetului zaharat; 

3. Determinarea frecvenţei simptomelor DZ în rândul populaţiei şi riscul acestora de a avea această 

boală. 

Motivația este dată de: 

 1. Creşterea numărului de bolnavi de DZ în rândul populației; 

 2. Apariţia unui număr tot mai mare de persoane obeze, mai ales în rândul tinerilor. 

Diabetul zaharat este o afecțiune endocrină caracterizată prin anomalii ale metabolismului 

glucidic cât și a celui lipidic și proteic și apare atunci când pancreasul endocrin secretă o cantitate 

insuficientă de insulină sau organismul utilizează în mod deficitar insulina. Insulina este hormonul care 

asigură necesarul energetic celular prin utilizarea glucozei de către celule, iar dacă nivelul zahărului din 

sânge (glicemia) este în exces (hiperglicemie), țesuturile nu mai pot utiliza glucoza pentru a produce 

energie.  

 Diabetul se extinde în zilele noastre, ocupând primul loc alături de infarctul miocardic şi de 

cancer.  

http://www.remediu.net/terapiecusemin?e.htm
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Tipuri de diabet zaharat: 

DDiiaabbeettuull  zzaahhaarraatt  ddee  ttiipp  11  (diabetul insulino-dependent):  

 Se întâlnește de regulă la copii și tineri, dar poate apărea la orice vârstă; 

 Considerat o boală autoimună, pancreasul nu mai poate produce insulină, iar pacienții sunt 

total dependenți de administrarea injecțiilor cu insulină toată viața. 

DDiiaabbeettuull  zzaahhaarraatt  ddee  ttiipp  22  (non-insulino-dependent): 

 Apare la aproximativ 95% din totalul persoanelor diagnosticate cu diabet; 

 Pancreasul produce uneori suficientă insulină, dar organismul nu o poate folosi în mod 

adecvat; 

 După o anumită perioadă de timp, pancreasul scade producția de insulină rezultând  

aceleași efecte ca în cazul diabetului de tip 1. 

Factorii de risc în apariţia diabetului zaharat sunt: factori ereditari (în cazul DZ tip 1), 

obezitatea, stresul, sedentarismul (lipsa de activitate), un program inadecvat de somn (mai puţin de 5,5 

h/noapte), antecedente heredocolaterale (istoricul familiei de DZ), hipertensiunea arterială, istoric de 

boli cardiovasculare, dietă necorespunzătoare (bogată în zaharuri şi săracă în fibre), nivel scăzut de 

colesterol (<35 mg/dl) și/sau nivel crescut de trigliceride (>250 mg/dl), scăderea toleranţei la glucoză. 

Cunoașterea cauzelor și a factorilor de risc pot duce la o mai mare prevenție și control a diabetului. 

Dintre simptomele diabetului zaharat amintim: polidipsie, polifagie cu scăderea nejustificată în 

greutate, poliurie, în special noaptea ducând până la deshidratare severă, vedere blurată (înceţoşată), 

răni cu vindecare lentă, oboseală extremă, furnicături sau amorțeală la nivelul membrelor, infecții ale 

pielii sau ale tractului urinar. 

CCeerrcceettăărrii  pprroopprriiii:: 

Ipoteza cercetării: nedepistarea precoce a DZ tip 2 și nerespectarea unui stil de viață sănătos 

duce la apariția unor complicaţii majore în rândul populaţiei. 

 Designul cercetării: un lot de 20 de persoane diabetice (CONTROL), înregistrate  la medicul 

de familie, care au acceptat să colaboreze;  un lot de 30 de persoane non-diabetice (TESTAT), care au 

acceptat să colaboreze  pentru culegerea datelor. 

Metoda de cercetare a fost de tip transversal, realizându-se un studiu comparativ, între subiecţii 

non-diabetici şi cei diabetici, insistând asupra  simptomelor şi ale valorilor glicemiei la lotul testat, la 

care am efectuat măsurători ale glicemiei a jeun (pe nemâncate) şi testul de toleranţă la glucoză orală 

(TTGO). 
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Subiecţii luaţi în studiu – un număr de 50 de persoane din localitatea Sebiş, judeţul Arad, anul  

2015. Am distribuit 2 chestionare cu întrebări cu privire la starea de sănătate și modul de viață. 

 

Chestionar privind riscul de a face diabet 

 

1. Ce vârstă aveți?                                                      5. Cât de des consumați legume și/sau fructe? 

-sub 45 ani (0p)                                                       - în fiecare zi (0p) 

-între 45-54ani (2p)                                                  - nu în fiecare zi (1p) 

-între 55-64 ani (3)                                                           6. Ați luat tratament antihipertensiv regulat?                         

-peste 64 ani (4p)                                                         - Nu (0p) 

2. Calculați-vă indicele de masă corporală                     - Da (2p) 

(greutate/înălțime2):                                                         7. Ați avut vreodată glicemia crescută peste   

-sub 25kg/m2 =normal (0p)                                               100mg/dl? 

-25-30kg/m2 =supraponderal (1p)                                 - Nu (0p) 

-mai mare de 30kg/m2 =obezitate (3p)                         - Da (5p) 

3. Măsurați circumferința abdomenului în                       8. Aveți în familie rude cu DZ? 

dreptul taliei (ombilicului):                                              - Nu (0p) 

Bărbați                                 Femei                               - Da (bunici, mătuși, rude de grad I) (3p) 

-sub 94cm                          - sub 80cm (0p)                      - Da (părinți, frați, surori, copii) (5p) 

-94cm-102cm                     - 80cm-88cm (3p)                  Categorii de risc: 

-peste 102cm                      - peste 88cm (4p)                  - sub 7 puncte – risc scăzut 

4. Aveți activitate fizică cel puțin 30 de minute/zi?           - 7-11 puncte – risc ușor crescut              

-Da (0p)                                                                          - 12-14 puncte – risc moderat              

-Nu (2)                                                                            - 15-20 puncte – risc crescut              

                  - peste 20 puncte - risc foarte crescut  

             

Aceste activități le-am desfășurat în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate la 

clasele de liceu, în anul școlar 2015-2016. În plus, elevii de la gimnaziu au fost receptivi la aceste 

activități și au realizat și distribuit pliante informative privind diabetul zaharat. 

Metoda de lucru: 

I. Determinarea glicemiei a jeun (pe nemâncate). 

II. Determinarea glicemiei în cadrul TTGO (testul de toleranță la glucoză orală), la 2 ore după 

administrarea a 75 g glucoză. 
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      Testul TTGO s-a realizat după cum urmează: 

 Se efectuează dimineața după minim 8 ore de repaus caloric; 

 Am recoltat sânge pentru dozarea glicemiei a jeun la subiecţii non-diabetici luaţi în studiu; 

 Imediat după aceasta, subiecții au trebuit să ingere o soluţie formată din 75 g de glucoză 

dizolvată în 300 ml apă în decurs de 5 minute; 

 După 2 ore am repetat prelevarea de sânge în același mod şi am măsurat valorile glicemiei cu 

ajutorul unui glucometru, în prezenţa unui asistent medical. 

Interpretarea rezultatelor s-a făcut în funcție de valoarea glicemiei la 2 ore.  

Rezultate şi discuţii: Datele rezultate au fost prelucrate cu ajutorul programelor de calcul Microsoft 

Excel 2010. 

1. Studiul efectuat pe bolnavii de DZ: Cercetările noastre au 

permis evidențierea faptului că subiecții cu vârsta cea mai 

afectată de DZ a fost cea cuprinsă între 51-60 de ani (50%).  

Majoritatea subiecților care au DZ au fost supraponderali 

(52%). S-a constatat că la majoritatea bolnavilor, perimetrul 

abdominal (grăsimea acumulată în abdomen) depășește 88 cm 

la femei și la bărbați 102 cm, deci un rol deosebit de important 

îl joacă distribuția țesutului adipos în corp. Studii de specialitate 

arată că grăsimea acumulată în abdomen (configurație ‖măr‖) 

prezintă un risc mai mare pentru diabet decât grăsimea din 

regiunea șoldurilor și a coapsei (configurație ‖pară‖). 

2. Studiul efectuat pe non-diabetici: În cadrul acestui studiu 

am urmărit prevenția DZ prin cunoașterea simptomelor și a factorilor de risc responsabili pentru 

apariția bolii prin chestionarul distribuit. Majoritatea subiecților testați au un mod de viață 

dezechilibrat, prin faptul că nu consumă frecvent fructe și legume și au activitate fizică redusă.          

Deoarece cantitatea excesivă de grăsime din organism este determinantul cel mai important al 

diabetului de tip 2, menținerea unei greutăți corporale normale este măsura cea mai eficientă de a 

reduce riscul acestei boli.  După testul TTGO s-a evidenţiat faptul că 23% din subiecţii non-diabetici 

testaţi sunt predispuşi la diabet.   

 Concluzii: 

 DZ apare atât la femei cât și la bărbați; 

 Prevalența DZ este în creștere, mai ales la persoanele supraponderale și obeze; 

 DZ poate apărea la orice vârstă, însă este frecvent întâlnit la persoanele de peste 50 de ani; 
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 Cele mai frecvente simptome întâlnite sunt: oboseală extremă, hipertensiune arterială, amorțeli 

la nivelul membrelor etc; 

 Am constatat că un număr mare de persoane nu își testează glicemia. 

              Recomandări: 

 Intensificarea controlului glicemic sau a controlului medical, periodic; 

 Evitarea factorilor de risc; 

 Implicarea familiei în managementul DZ pentru a reduce apariția complicaţiilor specifice bolii 

şi pentru a menţine un nivel crescut al calităţii vieţii; 

 Regim alimentar sărac în grăsimi saturate, bogat în fibre. 

         Se poate spune că diabetul zaharat este o afecțiune extrem de răspândită în rândul populației care, 

din păcate, poate trece neobservată o lungă perioadă de timp. De aceea, prevenția acestei boli, este 

singura metodă de a opri extinderea diabetului și evitarea complicațiilor acestuia.  

          Elevii de liceu implicați în acest proiect au reușit să dezvolte și să promoveze atitudini și 

deprideri indispensabile unui stil de viață sănătos. 
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ÎNVAȚĂ SĂ AI UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

  

Prof. Lupea Daniela 

Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina”, Structura Gimnazială Nr. 3, Urziceni, jud. Ialomița 

 

Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi. Aceasta presupune să eviţi 

toate acele comportamente care pot dăuna în orice fel stării tale de sănătate: consumul de substanţe 

nocive, alimentaţia nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, stresul, abuzul şi violenţa de orice fel. 

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. 

Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor riscul 

apariţiei unor maladii grave. Mai mult decât atât, un mod de trai sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi 

îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei arăta mai bine o perioadă îndelungată. 

Niciodată nu este prea târziu să reduci sau să elimini comportamentele care dăunează sănătăţii 

ca să îţi schimbi viaţa în bine, dar cu cât o faci mai repede cu atât mai bine. În întreaga Europă există 

dovezi că adoptarea unui mod de trai sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi măreşte longevitatea. 

Dreptul la sănătate, la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă constituie unul din drepturile 

fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. 

În momentul actual, asigurarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor reprezintă una dintre 

direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Programul 

„Educaţia pentru sănătate în şcoala românească‖ este un demers oportun, actual şi posibil de realizat. 

Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai complicată, când ştiinţa şi 

întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi devine o condiţie 

esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate. Copiii şi tinerii care vor beneficia de această educaţie vor 

reprezenta, cu certitudine, prima generaţie cu adevărat europeană. 

„Educaţia pentru sănătate‖ ca disciplină opţională urmăreşte promovarea cunoştinţelor corecte 

privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui 

comportament responsabil şi sănătos. 
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Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional „Educaţia pentru sănătate în şcoala 

românească‖ vizează: 

 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului: 

 funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi 

spiritual; 

 formarea unui stil de viaţă sănătos. 

 Dezvoltarea personală a elevului: 

 autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

 comunicare şi relaţionare interpersonală; 

 controlul stresului; 

 dezvoltarea carierei profesionale. 

 Prevenirea: 

 accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

 atitudinii negative faţă de sine şi viaţă; 

 conflictelor interpersonale, a dezaprobării sociale şi a situaţiilor de criză. 

         Programul naţional şi curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate urmăresc: 
 să asigure educarea populaţiei şcolare pentru un stil de viaţă sănătos; 

 să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban, cât şi în cel rural; 

 să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor; 

 să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri şi  reducerea comportamentelor cu risc; 

 să contribuie la creşterea calităţii actului medical. 

Educaţia pentru sănătate în şcoală este imperios necesar să se efectueze începând cu prima zi din 

clasa I şi până în ultima zi a clasei a XII-a. Această dificilă, dar nobilă sarcină antrenează atât cadrele 

didactice, cât şi cadrele medicale. Întreaga activitate a unui individ trebuie proiectată cât mai riguros cu 

putinţă pentru atingerea scopului propus. Din această perspectivă au fost elaborate programe şcolare  

pentru toate clasele. 

Modalităţile de realizare a activităţii la clasă depind în mare măsură de fiecare dascăl în parte. Iată 

câteva metode pe care le-am folosit cu succes la clasă în predarea opţionalului ―Educaţie pentru 

sănătate‖.  

              Energizer sau activităţi de încălzire a grupului de elevi. Acestea pot fi propuse imediat  după 

desfăşurarea unei activităţi introductive, pentru a activa participanţii. De asemenea, învăţătorul 

selectează conţinutul acestei activităţi în legătură cu tema lecţiei şi astfel află cunoştinţele şi 
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deprinderile pe care le au elevii în legătură cu tema ce urmează a fi abordată. Ca o regulă, este indicat 

ca o activitate de energizare să nu dureze mai mult de 5 minute, să nu extenueze elevii. Merg la dentist 

la control de cel puţin două ori pe an. 

În concluzie, dacă vă hotărâţi să predaţi la clasă opţionalul „Educaţie pentru sănătate‖,  elevii 

dumneavoastră vor face paşi mari către un stil de viaţă sănătos şi beneficiile acestuia se vor vedea în 

timp. Elevii vor fi înarmaţi cu un set de valori care vizează sănătatea fizică, mintală şi socială a 

individului şi a familiei sau grupului din care fac parte.  

Să nu uităm nicio clipă că „sănătatea este cea mai de preţ avuţie‖ şi să le oferim elevilor noştri, 

pe lângă cheia care deschide taina cititului şi scrisului, şi cheia care să le ofere un stil de viaţă sănătos. 
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TRĂIEȘTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ INTELIGENT! 
 

Prof. Mandiuc Elena Iuliana  

Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași, jud. Iaşi  

 

Fructele și legumele pot constitui o sursă importantaă de elemente nutritive, cele mai importante 

fiind vitaminele și mineralele. Fructele și legumele proaspete, consumate zilnic, sunt recomandate și 

persoanelor sănătoase, dar mai ales celor care suferă de avitaminoze. Legumele şi fructele au un rol 

important în alimentaţie, fiind surse de vitamina A, C, acid folic, minerale, reuşind să protejeze corpul 

şi să îl apere de diverse maladii. 
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Legumele conțin aproximativ 80% apă și sunt sărace în glucide, lipide și proteine, bogate în 

vitamina C, dar și în caroten. Organismul uman nu este capabil să sintetizeze vitamina C, făcând 

aportul de vitamina C foarte important. Vitamina C mai poate fi întâlnită în frunzele verzi cum sunt 

cele de pătrunjel, leuștean, mărar, țelină, spanac, ștevie, dar și în ardei, ceapa verde, cartofi. Consumul 

de legume proaspete este cel mai indicat, deoarece prin prelucrare termică acestea pierd o mare parte 

din constituenții nutritivi. Legumele mai conțin, în afară de vitamina C, și alte vitamine și minerale 

esențiale bunei funcționări a organismului: 

 

Vitamine/ Mineralele Leguma în care se întâlnește 

Carotenul  

(provitamina A) 
morcovi,  ridichi, sparanghel 

Vitamina E fasole și mazăre verde, varză, spanac, sfeclă roșie 

Vitamina K spanac, lobodă, urzici, conopidă 

Potasiul morcovi, salată, roșii, castraveți 

Calciul sfeclă, spanac 

Fierul pătrunjel, urzici, spanac, păpădie 

Fosforul Semințe 

 

Fructele sunt caracterizate prin bogăția lor în apă, săruri minerale, vitamine, celuloză. Deoarece  

au un conținut scăzut în proteine și glucide, fructele au o valoare energetică scăzută. Ca și legumele, 

fructele conțin vitamine: vitamina C, B1, B2 și săruri minerale precum potasiu, calciu, fier, iod, fosfor. 

Fructele au acțiune laxativă (datorită conținutului de celuloză), acțiune mineralizantă, vitaminizantă, 

acțiune diuretică (datorită conținutului ridicat în apă). 

 

Vitamina Fructul/fructele în care o găsim 

Vitamina C portocale, lămâi, mere, pere, afine 

Vitamina E migdale, nuci 

Vitamina A lamâi, portocale, ananas, grapefruit, caise 

Vitamina B banane, struguri, portocale, pere, migdale 

 

Fructele și legumele asigură un aport considerabil de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, 

nutrienți esențiali care ajută organismul să lupte împotriva bolilor de inimă, a obezității, a diverselor 
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tipuri de cancer și, nu în ultimul rând, împotriva tulburărilor legate de sistemul imunitar. Conținutul 

mare de fibre asigurat de fructe și legume are rolul de a reduce colesterolul, riscul cancerului de colon 

și de a echilibra nivelul de glucoză din sânge, în timp ce antioxidanții diminuează riscul bolilor de 

inimă coronariene. 

Fructele şi legumele sunt bune, deoarece sunt bogate în antioxidanţi, care combat stresul 

oxidativ, ce ne îmbătrâneşte celulele, ne deteriorează ADN-ul şi ne predispune la boli.  

Castravetele conține 96.7% apă, este leguma este cea mai bogată în apă și este și răcoritoare, 

perfectă pentru zilele caniculare. Ridichile conțin 95.3% apă și conțin antioxidanți, printre care și 

catehine, aceleași care se găsesc și în ceaiul verde și care previn îmbătrânirea prematură. Roșiile au un 

conținut de 94.5% apă, ele sunt și foarte bogate din punct de vedere nutritiv. Ardei grași verzi, cu un 

conținut în apă de 93.9%, dintre toate soiurile de ardei, aceștia sunt cei mai bogați în apă și sunt la fel 

de bogați în antioxidanți ca și cei roșii sau galbeni.  

Corpul uman produce, în mod natural, molecule antioxidante, precum glutathionul, care 

neutralizează ROS (derivaţi reactivi ai oxigenului sau, în engleză, ―reactive oxygen species‖ (ROS) (pe 

care oamenii tind să îi numească adesea „radicali liberi‖, deşi cei doi termeni nu sunt chiar echivalenţi) 

înainte ca aceştia să deterioreze grav delicatele mecanisme celulare.  

Michael Ristow, cercetător la Swiss Federal Institute of Technology din Zürich, Elveţia, într-un 

experiment celebru, ale cărui rezultate au fost publicate în 2009, a recrutat 39 de voluntari, care au 

făcut exerciţii fizice intense timp de mai multe săptămâni, jumătate dintre ei luând suplimente de 

vitamine (C şi E; ambele au efect antioxidant in vitro) înainte de şedinţele de antrenament fizic.  

Concluziile au fost simple: muşchii nu au devenit mai puternici, sensibilitatea la insulină – care este un 

indicator al sănătăţii metabolice – nu s-a îmbunătăţit şi nu a apărut nicio creştere a nivelului de 

antioxidanţi naturali, precum glutathionul. A fost o lovitură grea dată teoriei care spunea că radicalii 

liberi sunt nocivi şi trebuie combătuţi cu antioxidanţi introduşi din exterior. Cheia menţinerii sănătăţii 

nu este neutralizarea ROS printr-un aport exterior de antioxidanţi, ci mai degrabă intensificarea 

producţiei de ROS într-un mod care să imite creşterea naturală care are loc în cursul exerciţiului. Se 

stimulează producţia de antioxidanţi naturali în celule, creşte sensibilitatea la insulină şi se 

îmbunătăţesc şi alte aspecte ale fiziologiei organismului uman.  

Vitaminele sunt totuşi indispensabile sănătăţii noastre, dovezile ştiinţifice sunt clare în acest 

sens. Ceea ce e greşit, cred unii oameni de ştiinţă, este ideea – mult vehiculată - că rolul vitaminelor în 

organism este acela de antioxidanţi, meniţi să combată stresul oxidativ dând la cap acelor păcătoşi de 

ROS.  
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Fructele şi legumele sunt alimente benefice sănătăţii noastre, fructele şi legumele sunt bune, 

deoarece sunt bogate în antioxidanţi, care combat stresul oxidativ, ce ne îmbătrâneşte celulele, ne 

deteriorează ADN-ul şi ne predispune la boli.  

Specia umană este într-o continuă evoluție, dar cel puțin din punct de vedere al mâncării am 

păstrat în genele noastre reminiscențele alimentației primelor antropoide, bazată pe vegetație și mici 

animale. În vremurile în care primele maimuțe trăiau în Africa și apoi în Asia, "meniul" lor era compus 

în principal din frunze, muguri, flori, rădăcini, polen, plante diverse, legume și fructe sălbatice. Primii 

oameni au învățat să evite acele plante, legume și fructe sălbatice care aveau gust neplăcut sau erau 

toxice. Pe măsură ce am evoluat, rolul vegetalelor în alimentație a scăzut tot mai mult, gama s-a 

restrâns, iar carnea și alte produse au devenit esențiale.  

   Nu se cunosc prea multe informații despre cât de toxice sau, dimpotrivă, sănătoase erau 

legumele și fructele pe care le mâncau primii oameni, iar după milioane de ani cea mai mare parte 

dintre acestea au dispărut sau nu mai sunt folosite. Astăzi avem multe informații despre fructele și 

legumele care fac parte din dieta noastră, de la vitamine și minerale, la istoricul plantei și cele mai bune 

condiții pentru a o întreține și crește. Oamenii preistorici aveau un maxilar suficient de puternic pentru 

a mesteca legumele și mâncărurile moderat de tari, inclusiv insecte, pui de păsări sau șopârle, în afara 

plantelor, ciupercilor sau fructelor. Stomacul uman a devenit tot mai scurt, dar dimensiunile intestinului 

subțire au crescut, ceea ce a făcut ca primii oameni să poată digera mai ușor vânatul și peștele, pe care 

începuseră să le obțină. Dar în egală măsură au digerat mai greu plantele, legumele, fructele, pentru că 

nu mai era suficient loc pentru ca flora bacteriană să se dezvolte așa cum trebuie. Femeile au un stomac 

mai lung decât bărbații, ceea ce ar putea fi semnul din vechime al unei adaptări fiziologice pentru 

consumul preponderent de vegetale. Dacă atunci bărbații, cei care vânau și protejau tribul, aveau 

dreptul la carne, femeile erau nevoite să se mulțumească doar cu vegetale, mai ales în perioada în care 

vânătoarea nu era prea reușită. Putând trăi cu un regim bazat aproape exclusiv pe carne și grăsimi, cu 

un mic aport de plante și legume, nu înseamnă însă că este cea mai buna opțiune. Un regim "excesiv" 

carnivor scurtează drastic speranța de viață, iar bolile care apar sunt numeroase și grave. Plantele sunt 

astfel mai mult decât factori de echilibru, atât timp cât gustul și simțul pentru ceva nou se păstrează 

nealterate de cultura de consum și fast-food, legumele rămân în topul preferințelor.  

Stilul de viaţă sănătos se construieşte încă din copilărie, ca o condiţie necesară pentru o 

dezvoltare psihologică optimă în procesele comunicării intra şi interpersonale. Ideal pentru fiecare 

dintre noi e să ne simţim bine în propria piele şi să ne simţim bine împreună cu alţii. Pentru realizarea 

acestor deziderate ca obiective de parcurs ar fi să fim capabili să oferim dragoste şi ajutor semenilor 

noştri, să ne gândim la interesele lor, să avem o bună relaţionare cu noi înşine şi cu ceilalţi, să avem 
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încredere în propria persoană şi în celelalte persoane, să respectăm valorile şi demnitatea acestora, să 

acceptăm diferenţele interumane, să nu-i înşelăm pe ceilalţi, să simţim apartenenţa la un grup, să ne 

asumăm responsabilitatea deciziilor noastre.     
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Marcu Dana-Valentina 

Școala Gimnazială Sinești, jud. Ialomița 

 

Educaţia pentru sănătate are ca obiectiv principal dezvoltarea în rândurile populaţiei, începând 

cu vârsta copilăriei, a unei concepţii ştiinţifice despre sănătate şi boală a unui comportament igienic, în 

scopul ocrotirii și promovării sănătăţii individuale și a colectivităţii. 

Sănătatea este extrem de importantă pentru viaţa fiecăruia și nu poate fi înlocuită cu nimic. 

Omul nu poate fi vesel, dacă îl chinuie o boală trupească, nu poate fi înţelept, dacă mintea îi este atinsă 

de o boală psihică, și nu poate deveni vreodată bogat, dacă nu este pe deplin sănătos pentru a munci, cu 

perseverenţă, zi de zi. Sănătatea deplină înseamnă sănătate fizică (adică a trupului) plus sănătate psihică 

(sănătatea minţii). 

Educaţia pentru sănătate în şcoală, are drept scop să contribuie la transmiterea de cunoştinţe și 

formarea unor atitudini și practici igienice privind sănătatea proprie și colectivă. Şcoala reprezintă 

cadrul firesc pentru însuşirea de către elevi a cunoştinţelor despre sănătate, pentru formarea unor 

deprinderi și obişnuinţe de viaţă igienică și pentru manifestarea în activitatea zilnică a unei atitudini 

conştiente faţă de apărarea și promovarea sănătăţii. 

Şcoala urmăreşte pregătirea omului pentru civilizaţia bazată pe tehnică, pe automatizare  

(privind formarea unui stil de viaţă civilizată în blocuri, vehicule de transport, pe stradă), pentru 

întrebuinţarea timpului liber, educaţia pentru familie (problema educaţiei sanitare și sexuale în familie), 

educaţia culturală sau axiologică (problema relaţiei dintre valorile ‖clasice‖ și cele noi, politice, 
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economice și vitale, ca sănătatea, vigoarea, tinereţea etc.  Problema educativ-sanitară în şcoli, pentru a 

corespunde cerinţelor vieţii moderne, trebuie să abordeze mereu noi și noi probleme de sănătate legate 

de modificările petrecute în structura de viaţă a omului contemporan. 

Încă din 1946, la Conferinţa internaţională pentru educaţia publică a Biroului Internaţional de 

Educaţie (B.I.E.), s-a recomandat ministerelor de învăţământ şi educaţie ca instruirea în igienă şi 

educaţie sanitară să se facă în toate instituţiile preşcolare, şcolile primare şi secundare şi şcolile 

normale.  

Educaţia pentru sănătate nu poate fi însă considerată ca o simplă acţiune de transmitere a unor 

cunoştinţe de igienă. Componentele ei sunt mult mai complexe şi trebuie să acţioneze concomitent atât 

asupra sferei cognitive a elevilor, cât şi asupra motivaţiilor, atitudinilor şi îndeosebi asupra 

comportamentului. Educaţia pentru sănătate formează o latură a educaţiei multilaterale şi o parte 

integrantă a procesului instructiv- educativ. 

Eficienţa educaţiei depinde în bună măsură de adaptarea conţinutului şi metodologiei la 

realităţile obiective în care trăieşte copilul şi, în mod deosebit, la caracteristicile fizice, mintale şi 

sociale ale fiecărei grupe de vârstă. Numai în acest mod îşi poate realiza educaţia pentru sănătate 

obiectivele sale, acelea de a sădi şcolarului noţiuni, atitudini şi obişnuinţe igienice, de a-i dezvolta o 

concepţie ştiinţifică privind sănătatea sa, a familiei, a colectivităţii în care trăieşte. Tânărul trebuie să 

ajungă la o concepţie înaltă privind dragostea, relaţiile dintre tineri, familia şi societatea. El este dator 

să ştie că fericirea sa, sănătatea sa sunt determinate de comportamentul său sanogenetic, respectiv de 

modul în care ştie să-şi cultive sănătatea fizică, mintală şi comportamentul social.  

Educaţia este unul din fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind, pe 

parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. Educaţia trebuie astfel organizată, depinzând de factorii 

cunoaşterii:  a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti cu alţii (cooperarea cu alte persoane), 

a învăţa să fii (rezultă din primele trei). 

În urmărirea, cunoaşterea şi stimularea intereselor, înclinaţiilor şi aptitudinilor tinerilor 

absolvenţi de şcoală generală şi liceu, alături de părinţi, profesorii, diriginţii au rolul primordial prin 

prilejul ce-l oferă munca nemijlocită zi de zi cu elevii.  

Fiecare disciplină, în funcţie de specificul ei, îşi poate aduce contribuţia la educaţia pentru 

sănătate a şcolarului. Este firesc ca la ora de fizică sau de chimie să se accentueze fundamentarea unor 

măsuri de igienă legate de aer, apă, de profilaxia unor intoxicaţii etc., la orele de ştiinţe naturale şi de 

educaţie fizică să se prezinte legătura dintre aspectele morfofuncţionale ale organismului şi rolul 

igienei în dezvoltarea armonioasă a acestuia. 
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Cadrele didactice trebuie să le dezvăluie strânsa legătură şi chiar suprapunerea dintre igienic şi 

estetic. Lenjeria curată, îmbrăcămintea curată, camera şi clasa curate, dinţii îngrijiţi, mâinile spălate, 

servirea corectă a mesei, exerciţiile fizice şi sportul, pe lângă faptul că sunt necesare sănătăţii, cultivă 

sentimentul frumosului. Elevul trebuie să simtă convingerea adâncă a profesorului asupra importanţei 

aplicării regulilor unei vieţi igienice.  

   În numeroase şcoli se obişnuieşte ca în consiliul pedagogic şi în şedinţele cu părinţii să se 

prezinte periodic informări asupra stării de sănătate a elevilor. Extinderea acestei practici ar contribui la 

conjugarea eforturilor cadrelor didactice şi părinţilor în vederea aplicării concomitente a unor măsuri 

educative, sociale şi de igienă pentru corectarea deficienţelor în regimul de viaţă, activitatea şi odihna 

copiilor.   

Un mod de viaţă sănătos se dezvoltă şi se înrădăcinează printr-un regim igienic, într-un mediu 

favorabil, în condiţii corespunzătoare privind toate compartimentele în care tânărul îşi desfăşoară viaţa.    

Acţionând cu întreaga lor măiestrie pedagogică, cadrele didactice dispun de toate mijloacele capabile 

de a-i determina pe copii să înţeleagă că sănătatea individuală şi a colectivităţii depinde de contribuţia 

fiecăruia în parte.  

Rolul cadrului didactic în domeniul educaţiei pentru sănătate se amplifică pe măsură ce educaţia 

în general a tineretului şcolar devine mai complicată, o dată cu înaintarea în vârstă. Nu trebuie uitat că 

educaţia constituie o activitate sistematică care cere timp îndelungat, pricepere, răbdare.  

Formarea  deprinderilor şi a obişnuinţelor de igienă reprezintă un proces complex şi de lungă 

durată. Apare deci necesitatea de a urmări îndeaproape conduita igienică a şcolarului în toate 

momentele vieţii lor cotidiene. Trebuie create şi în familie condiţiile pentru practicarea regulilor de 

igienă individuală şi colectivă însuşite la şcoală. Elementul stimulator al copiilor va fi exemplul 

personal, de data aceasta al părinţilor. Este bine ca familia să cunoască programul şcolar de educaţie 

pentru sănătate  al copiilor, pentru a putea desfăşura acţiuni convergente cu şcoala în vederea întăririi 

unor deprinderi dominante într-o anumită perioadă a vârstei şcolare.  

Condiţiile de igienă ale mediului extern, ambianţa şi dotarea localului de şcoală cu instalaţiile şi 

obiectele necesare unei funcţionalităţi corecte au un rol hotărâtor în asigurarea eficienţei dorite a 

muncii de educaţie sanitară. Elevii trebuie să găsească condiţii de igienă în şcoală şi anexele şcolare, 

pentru a putea aplica în practică cunoştinţele sanitare dobândite în cadrul procesului instructiv-educativ 

şi a le transforma astfel în deprinderi trainice.         
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STUDIU DESPRE UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Marica Elena 

Şcoala Gimnazială Niculeşti – Răzvad, jud. Dâmboviţa    

 

Stilul de viaţă se referă la totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, grup, 

colectivitate, dar dintr-o perspectivă intern-structurală şi normativă. 

Dimensiunile sănătăţii pot fi influenţate de câţiva factori. Un factor evident îl constituie accesul 

la un sistem competent de îngrijire medicală şi de educaţie sanitară, de care o persoană poate beneficia 

nu doar din perspectiva fizică, cât şi mentală şi socială, în aceeaşi măsură. Igiena este foarte importantă 

în viaţa fiecărei personae. Igiena are multe aspecte care încep cu igiena personală (deprinderi de viaţă 

sănătoasă, curăţenia corpului şi a hainelor, alimentaţie sănătoasă, un regim echilibrat de odihnă şi 

mişcare), continuă cu igiena gospodăriei (pregătirea în condiţii igienice a alimentelor). Un altul, factorii 

de mediu, includ siguranţa căminului şi a vecinătăţii, serviciile publice adiacente, iar factorii negativi, 

de genul volumul de substanţe toxice în sol, aer şi apă. Câţiva dintre aceşti factori pot fi controlaţi într-

o oarecare măsură. 

Câţiva dintre aceşti factori pot fi controlaţi prin însăşi capacitatea persoanei de a alege unde să 

trăiască. Totuşi, pentru majoritatea persoanelor, aceştia se constituie în caracteristici ale vieţii care pot 

fi influenţate şi modificate cu mare dificultate. 

Şi mai greu de controlat sunt factorii ereditari, aspecte ale vieţii care sunt ―manipulate‖ prin 

gene. Genele sunt ―codurile‖ înnăscute în fiecare celulă a organismului uman. Ele controlează multe 

aspecte ale dezvoltării şi funcţionării indivizilor, de la asemănarea sexului şi până la tendinţele către 
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anumite boli. Ele pot afecta sănătatea fizică, emoţiile, intelectul şi chiar viaţa socială. Acestea sunt 

aspectele fundamentale ale vieţii şi sănătăţii individului. Factorii genetici nu pot fi controlaţi de către 

individ, deşi adesea ei pot fi compensaţi. 

În timp ce toţi aceşti factori sunt importanţi pentru sănătate, cea mai importantă influenţă în 

această lume dezvoltată este stilul de viaţă, acesta fiind un factor ce poate fi controlat. Ideea acestei 

secţiuni este că ne putem controla sănătatea. În timp ce ereditatea şi mediul joacă un rol deosebit în 

statutul sănătăţii noastre, alegerile pe care le facem în ceea ce priveşte stilul de viaţă ne afectează şi ne 

determină starea de sănătate într-o şi mai mare măsură. 

Stilul de viaţă se referă la modul de ansamblu în care trăim – atitudini, obiceiuri şi 

comportamentele persoanei în viaţa cotidiană. 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 semnarea obiectivelor care pot avea un impact pe termen scurt şi lung asupra 

sănătăţii. 

Prin analiza stilului de viaţă, psihologia socială caută să identifice un principiu generator de 

unitate în pluralitatea manifestărilor concrete ale vieţii individuale. Stilul de viaţă constă în trăsăturile 

particulare ale psihologiei, comportamentului şi aptitudinilor acestora, care definesc un mod specific de 

raportare faţă de lume, reliefând, în fiecare caz în parte, alte variante, accentuate în structurile vieţii 

cotidiene.  

Şi acum câteva sfaturi practice de igienă personală:  

 Spălarea frecventă a mâinilor; 

 Spălarea dinţilor şi a părului ori de câte ori consideri că e necesar; 

 Folosirea lenjeriei curate şi schimbarea ei frecventă; 

 Păstrarea hainelor curate; 

 Păstarea curăţeniei în zona de locuit. 

           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. 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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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND ABORDAREA EDUCAŢIEI 

PENTRU SĂNĂTATE 

 

Prof. Matache Ionela-Cristina 

Școala Gimnazială “Alexandru Odobescu” Urziceni, jud. Ialomița 

 

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. 

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

Mondiale a Sănataţii, 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, dar şi sociale şi demografice, unul dintre elementele cele mai 

vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga ţară. 

I-am auzit adeseori pe oamenii din jurul nostru urându-şi „Sănătate!‖ sau „Sănătate, că-i mai 

bună decât toate!‖ V-aţi întrebat vreodată de ce oamenii s-au oprit tocmai la sănătate şi nu la altceva? 

De ce, de exemplu, nu-şi urează în mod obişnuit „Veselie‖ sau „Înţelepciune‖ ori „Bogăţie‖? 

Răspunsul e simplu: sănătatea este extrem de importantă pentru viaţa fiecăruia dintre noi şi nu poate fi 

înlocuită cu nimic. Omul nu poate fi înţelept dacă mintea îi e atinsă de o boală psihică; nu poate fi 

vesel, dacă îl chinuie o boală trupească; nu poate deveni nicicum bogat, dacă nu este pe deplin sănătos 

pentru a munci, cu perseverenţă, zi de zi. 

Educaţia pentru sănătate în şcoală reprezintă una dintre 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. Necesitatea educaţiei pentru 

sănătate în rândul elevilor este impusă, în primul rând, de finalitaţile acesteia. Se ştie că numai din 
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partea unor copii sănătoşi se poate aştepta un randament şcolar optim, iar mai târziu o bună inserţie 

profesională şi socială. 

Considerăm că prin îndeplinirea obiectivelor generale cum ar fi:  

 ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale la elevi în ceea ce priveşte un trai sănătos, protecţia 

mediului ambiant şi prevenţia bolilor;  

 formarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte care să promoveze sănătatea;  

 formarea unei atitudini pozitive şi crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi faţă 

de problemele sănătăţii publice, dar şi a celor specifice din care amintim: 

 apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective; 

 însuşirea de către elevi a cunoştinţelor cu privire la igiena individuală şi de grup;  

 formarea unor deprinderi de alimentaţie corectă, se va ajunge la înfăptuirea celebrului dicton 

latin „Mens sana in corpore sano‖, care sintetizează o adevărată filozofie a educaţiei pentru sănătate 

fizică.  

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 dezvoltarea (vârsta şcolară) 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 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 educatorii 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 şcolari permite învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea 

lor în rutinele comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate este reprezentată de toate 
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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.  

 Dezvoltarea comportamentelor care descriu stilul de viaţă în perioada de vârstă şcolară 

 Dezvoltarea comportamentul alimentar  

Pentru şcolari 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 ale servi); 

 scop (şcolarii mănâncă când le este foame şi se concentrează asupra mesei şi rezută 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 (şcolarii doresc să mănânce împreună cu alţii şi copiază, de multe ori, 

preferinţele alimentare ale celor din jur).  

 Dezvoltarea practicării exerciţiului fizic  
             La vârsta şcolară copiii au abilităţile motorii suficient dezvoltate şi sunt capabili să meargă pe o 

bicicletă, să sară peste un obstacol, să arunce şi să prindă o minge, să se îmbrace, 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.  

 Dezvoltarea altor comportamente preventive  

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) (National Cancer Institute 1994).  

Comportamentele de protecţie solară sunt principala metodă de prevenţie a cancerului de piele. 

Dezvoltarea acestor comportamente la preşcolari 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 
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important în dezvoltarea acestor comportamente de protecţie, prin oferirea propriului exemplu 

comportamental.  

Un important comportament preventiv 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 abilitătea de a aplica regula consecinţelor logice şi naturale şi de a modela, 

prin propriul comportament, comportamentele de autoigienă a copiilor. 

 Recomandări în dezvoltarea stilului de viaţă sănătos la şcolari  

 Recomandările pentru dezvoltarea comportamentului alimentar sanogen: 

 Educarea părinţilor în legătură cu principiile alimentaţiei sănătoase la adulţi şi la şcolari.  

 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.  

 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 disponbilităţii 

şi accesibilităţii alimentelor.  

 Şcolarii 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 preşcolarilor trebuie respectate. Dacă şcolarii 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‖ vs ―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.  

 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 şcolarii refuză să 

practice un anumit joc sau să participe la numite 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 şcolarilor (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).  

 Autostimularea nu este pedepsită, ci este circumscrisă doar spaţiilor private, nu şi celor publice. 

 Reamintirea acestei distincţii copilului ori de câte ori comportamentul de autostimulare apare în 

locuri, spaţii publice.  
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 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).  

 Folosirea unor prompteri fizici sau a suportului vizual ori de câte ori este posibil. Nu sunt 

recomandate explicaţiile care se bazează doar pe cuvinte.  

 Implicarea activă a copiilor în sarcinile de învăţare. Copiii trebuie să exerseze comportamentele 

de securizare.  

 Exersarea abilităţilor învăţate într-un context în cât mai multe şi mai variate contexte sau situaţii 

pentru facilitarea transferului şi preformarea constantă a comportamentului securizat, mentală şi 

spirituală a tinerei generaţii. 
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SALATA DE FRUCTE 

 

Prof. înv. primar Matei Mariana 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

 

Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” încurajează elevii şi cadrele didactice să 

exploreze activităţi educaţionale, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
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talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Este o ocazie pentru a aborda 

probleme legate de diversitate şi inegalitate la nivel local, cu o înţelegere a problemelor de bază şi a 

responsabilităţii. 

Păstrarea sănătăţii implică atât o alimentaţie sănătoasă, o activitate fizică zilnică, cât şi metode 

de prevenire a unor boli cauzate de aditivii din alimente. Vârsta şcolară este o perioadă de asimilări 

masive, de formare de deprinderi şi atitudini care se vor transforma în instrumente pentru tot restul 

vieţii. 

Prin urmare, activitatea propusă urmărește punerea elevilor în situaţii de viaţă concrete şi 

diferite, pentru a înţelege cât mai bine tot ceea ce presupune ideea de a mânca sănătos, de a consuma 

fructe și legume proaspete pentru a menține corpul sănătos, de a adopta un stil de viață durabil. De 

aceea ne-am gândit la o activitate atractivă menită să-i înduplece și pe cei mai mofturoși la realizarea 

„Salatei de fructe”, nu înainte de a prezenta beneficiile consumului de fructe. 

Salata de fructe este una foarte diversă și este preferată de copii, dar și de adulți. Ingredientele 

sunt la fel de diverse, deoarece în compoziția salatei se poate adăuga o uriașă varietate de fructe. 

ŞTIAŢI  CĂ? 

 Fructele sunt principal sursă alimentară; 

 Vitamina C este suportul organismului nostrucîncluptacîmpotrivacinfecțiilor; 

 Repartiția ei nu este uniformă, ea se concentrează în coajă și la periferia miezului; 

 De aceea coaja fructelor trebuie consumată; 

 Fructele elimină ―deșeurile‖ din organism și sunt indicate în stările febrile și de effort fizic; 

 Fructele ne dau multă energie; 

 Merele ajută la mărirea capacității de a învăța, conțin fosfor stimulând pofta de mâncare și 

digestia; 

 Ceaiul de mere îndulcit cu miere de albine este folosit   în combaterea răcelii, a durerilor de gât 

și a tusei; 

 Mărul este un aliment și un medicament foarte prețios, consumat înainte de culcare, aduce 

somnul și ―spală dinții‖; 

 Fructele trebuie consummate mai mult crude pentru a nu se distruge conținutul de minerale, 

vitamine; 

 Fructele trebuie consummate în orice anotimp; 

 Oricât de greu de crezut ar fi, merele vândute în magazinele americane pot avea chiar și un an 

vechime; 

 Merele, piersicile și zmeura fac parte din aceeași familie botanică precum trandafirii; 
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 Un fruct de kiwi are de două ori mai multăvitamina C decât o portocală; 

 Bananele au o doză mică de radioactivitate; 

 Pomologia reprezintă știința care se ocupă de studiul fructelor; 

 Oamenii au un ADN asemănător cu bananele în proporție de 50%. 

 Merele plutesc în apă deoarece au în componența lor 25% aer; 

 În lume există aproximativ 700 de soiuri de mere. 

Pregătirea salatei 

 Elevii observă materialele şi ustensilele de lucru.  

 Cer elevilor să enumere produsele alimentare pe care le observă pe masă.  

 Se explică şi se demonstrează tehnica de lucru.  

 Se insistă asupra regulilor de igienă care trebuie respectate, precum şi asupra atenţiei sporite în 

folosirea cuţitului.  

I. Prezentarea materialelor de lucru: 

a) Ingrediente: fructe asortate. 

b) Ustensile necesare: cuţite, tocător, platouri pentru prezentare, castron, farfurii, pahare, furculiţe, faţă 

de masă, şerveţele, ornamente de decor. 

II. Enumerarea tehnicilor de lucru: 

 Aranjarea mesei:  

 se întinde faţa de masă; 

 se aranjează cupele, paharele, şerveţelele,  linguriţele, vaza cu flori şi suportul de lumânare. 

 Pregătirea salatei de fructe: 

 decojirea fructelor; 

 tăierea în felii sau cuburi; 

 deschiderea compoturilor şi scoaterea sâmburilor; 

 amestecarea fructelor; 

 porţionarea în cupe (pahare); 

III. Stabilirea regulilor de lucru în echipă 

 să avem o ţinută corespunzătoare: şorţ de bucătărie, mâinile spălate, părul strâns; 

 să respectăm regulile de igienă şi de protecţie la locul de muncă; 

 să planificăm sarcini concrete fiecărui membru din echipă; 

 să respectăm rolul fiecăruia pentru sarcina ce i se cuvine; 

 să respectăm disciplina în echipă; 

 să păstrăm ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
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 să realizăm în timp util ceea ce ne-am propus. 

IV. Instructaj de protecţie 

 Cum mânuim cuţitul?- (cu atenţie pentru a nu ne răni pe noi înşine sau pe colegi). 

 Cum amestecăm fructele?- (amestecăm uşor cu două linguri, pentru a nu se strivi). 

 

 

“Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor s-o menţină şi că luptând 

împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează prin goana lor după plăceri”. (Democrit) 

 

APA VIE 

 

Prof. Mazăre Valentina 

Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia, jud. Constanța 

      

Toate organismele vii sunt compuse în mare măsură din apă. În jur de 70-90% din materia 

organică este apă, iar corpul uman este 60 % apă. Reacţiile chimice care susţin viaţa din toate plantele 

şi animalele au loc în mediu apos. Apa nu este doar mediul în care au loc aceste reacţii chimice, ci în 

multe cazuri este un important reactant. Pe scurt, chimia vieţii este chimia apei.  

Organismele vii sunt foarte sensibile la nivelul pH-ului şi funcţionează optim (cu mici excepţii 

cum ar fi anumite părţi ale sistemului digestiv) când soluţia este aproape neutră. Majoritatea materiei 

vii are pH-ul apropiat de 6,8. Plasma sangvină şi alte lichide care înconjoară celulele corpului au pH-ul 

7,2-7,3. Există numeroase mecanisme speciale de ajutor în stabilizarea acestor fluide, astfel încât 

celulele să nu fie supuse unor fluctuaţii semnificative ale pH-ului. 

Ce se întâmplă când nu mai este asigurată alcalinitatea organismului? Gradul mare de aciditate 

împiedică sau încetinește vindecarea, atunci când apare o problemă de sănătate. Aciditatea excesivă din 

organism afectează: 
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 Sistemul digestiv: Majoritatea bolilor digestive (indigestia, greața, balonarea, refluxul gastric 

etc.) sunt cauzate de excesul de acid de la nivel gastric și de carențele în mineralele alcaline în tractul 

intestinal. Când acestea din urmă lipsesc, pancreasul obosește, pierzându-și capacitatea de a decodifica 

nutrienții din hrană și de a transmite corpului cum să le utilizeze. 

 Sistemul imunitar: Mediile interne acide sunt propice dezvoltării agenților patogeni proveniţi 

pe calea aerului, așa cum nivelul ridicat de hidrogen ajută la menținerea bacteriilor nocive în stare 

inactivă. Așadar, măsura în care agenții patogeni rămân în stare latentă depinde de aciditatea sau 

nivelul de alcalinizare al pH-ului. 

 Sistemul respirator: Atunci când țesuturile și organele sunt supuse unei concentrații acide 

ridicate, transportul de oxigen este obstrucționat către celule, care nu mai pot respira corespunzător, 

pentru a elibera dioxidul de carbon. Astfel, se creează mediul propice de acumulare a mucusului la 

nivelul plămânilor, ceea ce conduce la declanșarea răcelilor, bronșitei, astmului etc. 

 Sistemul nervos: Aciditatea excesivă slăbește sistemul nervos, prin privarea sa de energie. 

Apariția acidității organismului este influențată de: 

 alimentele ultraprocesate; 

 alimentele bogate în grăsimi animale și carnea; 

 toxinele din mediu (poluare); 

 aditivii alimentari; 

 sedentarismul; 

 alcoolul. 

Simptomele cele mai comune al acidozei sunt: 

 oboseală fizică şi psihică; 

 dureri de cap; 

 probleme digestive. 

Caracteristici apa vie:  

 Alcalinitatea. Această proprietate a apei alcaline este foarte uşor de măsurat fie cu ajutorul unui 

 pH-metru electronic, fie cu ajutorul picăturilor de testare a pH-ului puse în apă şi compararea cu 

diagrama de culoare aferentă.  

Apa alcalină ajută la eliminarea deşeurilor acide din organism. Apa alcalină pentru consum are 

un pH de 8.0 - 10 şi ajută organismul în procesul de eliminare a deşeurilor acide acumulate în timp, 

previne şi vindecă bolile care se dezvoltă datorită acidităţii. Pentru a menţine corpul sănătos, sângele 

din corpul uman trebuie să aibă un pH situat între 7,35 şi 7,43.     
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Apa Alcalină - Antioxidant Foarte Puternic. Pentru a fi sănătoşi trebuie să acordăm o mare 

atenţie eliminării toxinelor, aportului corespunzător de alimente alcaline (proporţia indicată ar fi - 80 % 

alimente alcaline, 20% alimente acide) şi nivelului de hidratare al organismului. Prin proprietăţile sale 

de a pătrunde uşor până la nivelul celulelor şi fiind un antioxidant foarte puternic, apa alcalină face 

acest lucru posibil şi uşor de realizat. Este recomandat a se bea zilnic 40 mg apă alcalină/kg corp. 

 Microstructura. În mod normal gruparea moleculelor de apă se face în clustere de 12-15 

molecule. Apa alcalină ionizată are clustere mult mai mici, formate din 5-6 molecule, ceea ce o 

transformă în apă puternic hidratantă. Dacă în mod normal apa ajunge la creier în 10 minute, apa 

alcalină ionizată o face în 60 de secunde. 

 Antioxidantă (ORP Negativ). ORP (oxidation reduction potential - în traducere din engleză, 

potentialul de oxido-reducere). Definiţie: capacitatea unei soluţii de a oxida sau reduce elementele cu 

care vine în contact. Fiecare atom de oxigen are un nucleu în centru şi electroni care se rotesc pe orbite 

în jurul acestuia, precum sateliţii. Fiecare atom, care are 8 electroni pe orbitele din jurul său, este un 

atom stabil. Însă, oxigenul are doar 6 electroni. Datorită acestui fapt, el este foarte instabil şi are nevoie 

de 2 electroni pentru a deveni stabil. Când oxigenul intră în contact cu alţi atomi, el ar putea să fure 2 

electroni de la aceştia sau ar putea să atace un alt atom de oxigen cu care să împartă electronii, aşa cum 

face cu hidrogenul şi rezultă apa sau în cazul carbonului rezultând CO2. 

Consumul de mâncăruri şi băuturi tind să afecteze în mod nefavorabil caracteristicile lichidelor din 

corp. Multe din acestea sunt extrem de oxidate şi în deficit de electroni. Astfel adăugarea la dieta unei 

persoane, a ionilor negativi de hidrogen, care se află de regulă în legume, tinde să afecteze în mod 

favorabil fluidele din corp. Însă, valorile ORP-ului variază substanţial de la mâncăruri la băuturi. Dacă 

se doreşte evitarea oxidarii interne a corpului, este importantă consumarea a cât mai multor produse cu 

ORP negativ.  

Din nefericire, cele mai multe alimente, mâncăruri şi băuturi pe care le consumăm de cele mai 

multe ori au ORP pozitiv. În mod ironic carnea, alcoolul, apa carbogazoasă sunt cele mai oxidante, dar 

şi cele mai populare. Un suc de portocale, proaspăt stors are un ORP de -100 mv, în timp ce un suc de 

portocale ambalat are un ORP de +200mv. 

Proprietăţi antioxidante 

Apa alcalină are două calităţi antioxidante – este încărcată negativ şi conține ioni de hidroxil OH-, 

deci protejează celulele împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt 

molecule cu un număr impar de electroni, al căror electron liber tinde să se lege de alt electron. 

       Radicalii liberi atrag electroni din celulele ţesuturilor înconjurătoare şi, din această cauză, structura 
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pereților celulari se distruge. Deteriorarea indusă celulelor de radicalii liberi este o mare parte din 

ecuaţia îmbătrânirii. 

Antioxidanţii, foarte importanţi pentru menţinerea sănătaţii şi întârzierea îmbătrânirii, au ORP-ul 

negativ. Răcoritoarele foarte acide au ORP-ul +400 mV (puternic oxidante), pe când apa alcalină 

ionizată se situează la polul opus, cu -400 mV până la -1050 mv, deci o capacitate de antioxidare 

puternică. Are efect puternic de antioxidare, antiimbătrânire, antiinflamator, cu beneficii imediate 

pentru cei care suferă de inflamaţii articulare, artrită etc. 

Recomandări de consum  

       La început este recomandat să se bea apă slab alcalină – pH 8 timp de câteva zile. În cazul în care 

nu apar simptome de detoxifiere (dureri de cap, tuse, erupţii ale pielii, dureri musculare) se poate trece 

la consumul apei mediu alcaline - pH 9. După încă câteva zile în care nu apar simptome de detoxifiere 

se poate trece la apa puternic alcalină cu pH 9,5-10. Deoarece bebelușii se nasc alcalini, nu este 

recomandat ca aceștia să bea apă alcalină până la vârsta de 3 ani. 

  

Bibliografie: 

*** - Revista de sănătate „Napofarm” 

 

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Mazilu Codruța Elena  

Școala Gimnazială Morărești, jud. Argeș 

 

 Pentru a avea un stil de viață sănătos e  bine să definim mai întâi termenul de sănătate. 

Adevărata sănătate înseamnă starea de bine fizică, mentală, emoțională și sufletească (psihică și 

spirituală) a individului și a colectivității. Sănătatea se manifestă prin relații armonioase între organism 

și mediu, dar și prin adaptarea la cerințele vieții sociale (activități desfășurate împreună cu ceilalți 

oameni). Sănătatea adultului depinde în mare măsură de evoluția lui din perioada copilăriei și 

adolescenței când activitatea individului se desfășoară mai ales în cadrul colectivitații. 

 Atunci când are loc alterarea stării de sănatate a organismului apare boala. Boala este dovada 

exisțentei unor factori dăunători în organism (virusuri, paraziți, microbi ) cât și a rezistenței scăzute a 

organismului. 

 Un stil de viață sănatos este compus în principal din: 
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 odihnă (somn), odihna activă 

 alimentație sănătoasă și hidratare 

 munca și mișcarea 

 educație 

 natura, factori naturali 

 Odihna: este de 7-9 ore pe zi. Odihna prin somn, cel mai sănătos somn este noaptea între 22-23 

până la 6-7 dimineața. Odihna poate fi și activă, include ceea ce te relaxează, să faci ce-ți place în viață: 

mișcare în aer liber, exercițiu fizic, cititul unei cărți, ascultarea muzicii preferate, dans etc. 

 Alimentația sănătoasă: presupune mai puțină mâncare animală (lapte, brânză, carne, ouă şi 

derivate din acestea) și mai multă mâncare vegetală. 

 Hidratarea: este de 6-10 pahare de apă pe zi, apă și nu: cafea, băuturi dulci sau acidulate, 

sucuri; de preferat apă plată sau chiar de la robinet. 

 Munca și mișcarea: munca intensă este de 8 ore pe zi. Mișcarea intensă în urma căreia se 

transpiră (mai ales pentru persoanele de la birou, tot aici persoanele sedentare ) este de minim o oră pe 

zi, dar și mersul pe jos, urcatul și coborâtul scărilor cca 30-45 de minute pe zi este sănătos. 

 Educația: este și ea un factor important al stilului de viață sănătos. Stilul de viață sănătos 

înseamnă să ne schimbăm modul de gândire nesănătos cu un mod de trai și de gândire sănătos, pozitiv. 

Să renunțăm prin educare, autoeducare, la obiceiurile proaste, nesănătoase înlocuindu-le cu obiceiuri 

bune pentru noi și pentru cei din jur.  

În ultimii ani există tendința de a define alimentația sănătoasă prin ―din fiecare câte puțin― sau 

―moderație din toate ―. Din nefericire, cele mai multe produse alimentare la care avem acces în  mod 

obișnuit sunt incluse în categoria ―gunoi alimentar‖, așa că dacă guști din fiecare câte puțin s-ar putea 

să nu mai rămână loc și pentru alimente sănătoase. Lista de alimente sănătoase poate fi folosită ca 

bază pentru listele de cumpărături. Dintre aceste alimente amintim și noi câteva:  

 Laptele și produsele lactate: este alimentul ideal pentru creșterea puilor, sunt de preferat 

lactatele de capră și de oaie, de la animale pășunate. Au o mare cantitate de calciu, deci trebuie 

echilibrate cu surse de magneziu (frunze, nuci, semințe). 

 Pește, ficat de pește, icre și fructe de mare: sunt bogate în protein ușor asimilabile, iod, 

seleniu, omega 3, sunt de preferat proaspete,  mai puțin congelate sau în conservă. 

 Carne și organe: sunt bogate în proteine, minerale și vitamine, este foarte important să 

provină de la animale ―curate‖ (hrănite cu hrană cât mai naturală). 

 Ouă: aliment aproape complet cu numeroase beneficii. Consumul a trei ouă zilnic nu 

afectează negative starea de sănătate a omului sănătos. Ouăle de prepeliță conțin chiar mai mult 
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cholesterol decât cele de găină; este de preferat să le consumăm moi, gălbenușul poate fi crud însă 

albușul are nevoie de tratament termic. 

Potrivit medicilor nutriționiști cele 4 reguli pentru o alimentație sănătoasă și un stil de viață 

sănătos sunt următoarele: 

 Alimente sezoniere și locale: să cumpărăm produse locale și să ne asigurăm că sunt proaspete, 

alimentele de sezon au o mare cantitate de nutrienți. 

 Ia obligatoriu micul dejun: după repaosul alimentar din timpul nopții este absolute necesar să ne 

alimentăm asigurându-ne o șansă mai mare să rămânem sănătoși. 

 Consumul de alimente adecvate: alimentația noastră ar trebui să fie alcătuită din alimente 

vegetale, legume și fructe. Cantitatea minimă de fructe și legume pe care ar trebui să le consumăm 

zilnic pentu a fi cât mai sănătoşi este de 5 porții (o porție ar avea 80 de grame). Din categoria 

alimentelor de origine animală nu ar trebui să lipsească laptele și derivatele din lapte, ouăle, peștele și 

în mai mică măsură carnea. 

 Găsește-ți timp să faci mișcare: se știe că pentru o viață sănătoasă trebuie să facem mișcare 

minimum 30 de minute pe zi. De obicei progamul încărcat de la serviciu ne face să uităm de mișcare, 

totul pornește de la ierarhizarea priorităților. Când vom întelege că mișcarea este absolute necesară, în 

mod sigur vom găsi și timpul necesar. 

 

Bibliografie: 

1. Partin, Zoe; Stama Ioana - Educație pentru sănătate, Editura Corint  

2. Mencinicopschi, Gheorghe  - Noua ordine alimentară, Editura Coreus 

3. Bilic, Mihaela  - Sănătatea are gust. Carte de nutriţie pentru familie, Editura Curtea Veche 
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SĂNĂTATEA ÎN ȘCOALĂ - NECESITATE SAU PROGRES?! 

 

Prof. Mihai Anca Cristina 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” Craiova, jud. Dolj 

 

Sănătatea este darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să îl facă. Cea mai preţioasă 

comoară şi cea mai uşor de pierdut. Comoară tot mai rău păzită de oamenii contemporani. Într-o lume a 

calculatoarelor şi a tehnologiilor moderne, omul este de orice mai interesat decît de sănătate. Trăim fără 

a ne gîndi că ar avea rost să facem ceva pentru acest dar oferit de natură. Nici măcar nu ne dăm seama 

cîte putem face în favoarea (sau de favoarea) ei şi nu luăm în considerarare nici consecinţele care mai 

devreme sau mai tîrziu vor apărea, negreşit. Această indiferenţă există din cauza faptului că omul nu 

ştie să aprecieze ceea ce are. Un om cu probleme grave de sănătate cu siguranţă că va pune mai mult 

preţ pe acest dar, căci doar cînd treci prin chinurile unei boli realizezi cât de dulce e sănătatea. Aşa e 

firea omului: realizează ceea ce are doar după ce pierde acel ceva. 

 Această atitudine total dezinteresată se datorează, din nefericire, lipsei de informaţiei. Este 

paradoxal că în ciuda progresului ştiinţific, cunoştinţele în domeniul sănătăţii sunt foarte mici. Oare câţi 

dintre noi ştiu că jumătate din infarcte  lovesc „din senin‖ fără niciun simptom prealabil? Oare câte din 

tinerele mămici sunt conştiente că prin modul lor de viaţă - alimentaţie, fumat, consum de cafea şi 

alcool - determină starea de sănătate a viitorilor copii, contribuind astfel într-un mod hotărâtor la 

fericirea sau nefericirea acestora pentru toată viaţa? Există mii şi mii de cazuri când copiii se nasc cu 

boli cronice. În ultimii ani tot mai mulţi copii se nasc cu malformaţii cardiace. Ne atârnăm atât de 

neconştiincios faţă de sănătate… Să fie oare viaţa un fleac pentru noi? Pun această întrebare, deoarece 

privesc în jur şi văd oameni care au avut norocul sau, mai bine spus, şansa de a fi sănătoşi, de a se naşte 

sănătoşi şi totuşi fac tot posibilul să meargă spre calea mormântului. Această cale este scurtată în 

primul rînd de bolile provocate de neglijenţa în alimentaţie. Oamenii au ajuns în secolul XXI şi nu ştiu 

cât şi ce trebuie să mănânce. Am impresia că unii trăiesc ca să mănânce şi nu mănâncă ca să trăiască. 

Tot mai multe cazuri de obezitate, şi ceea ce este îngrijorător e că aceste cazuri nu sunt înregistrate doar 

în rândul persoanelor în vârstă, ci şi al copiilor, adolescenţilor. Tinerii s-au obişnuit să mănînce ceea ce 

este gustos fără a se interesa dacă este şi sănătos. În schimbul fructelor şi legumelor ei aleg produsele 

de tip Fast Food. Ceea ce este mai grav nu constă în consumarea acestor produse, ci în faptul că atunci 

când apar primele semne ale obezităţii, omul nu face nimic, neconsiderând kilogramele în plus şi pofta 

de mâncare exagerată o problemă. Puţini ştiu că obezitatea poate conduce la următoarele afecţiuni: 
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hernie abdominală, varice, picior plat, bronşite, hipertensiune arterială, diabet, hipercolesteromie, boli 

cardiace. Doctorii sunt confruntaţi cu boli şi cu bolnavi, nu cu persoane sănătoase a căror soartă e lăsată 

pe seama nimănui. 

Educația pentru sănătate constă, după Deccache (2008) în: ‖a menține sau a ameliora starea de 

sănătate a unei persoane sau a unui grup, reacționând asupra comportamentului lor sau asupra modului 

lor de viață...‖.  

Una dintre misiunile școlii este aceea de a transmite cunoștințe. Sănătatea și educația sunt, deci, 

legate întru totul, reprezentând împreună edificiul pe care se sprijină reușita: educația contribuie la 

menținerea sănătății, iar aceasta asigură condițiile necesare învățării. Așadar, sănătatea elevilor nu 

trebuie să fie responsabilitatea numai a unor specialiști, ci să vizeze întregul ansamblu educativ. Din 

acest motiv, școala trebuie să asigure elevilor, de-a lungul școlarizării, o educație pentru sănătate, 

împreună cu profesorii și toți cei implicați în procesul de învățământ. 

 Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos 

care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum și 

mijloacelor și procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui comportament sanogenic. Păstrarea 

sănătății și lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. De altfel, 

cuvântul sănătate, care evocă o stare atât de prețioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea curentă, 

nelipsind aproape niciodată, cu ocazia urărilor de bine. Scrisorile strămoșilor noștri romani se încheiau 

de obicei cu urarea: vale (fii sănătos).  

Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândul 

populației, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic, 

sanogenic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui 

la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și al participării active a acesteia la opera de 

ocrotire a sănătății populaționale. 

Sublinez importanța celor trei principii de bază ale educației pentru sănătate. Primul este cel al 

priorității: cu cât intervenția în ―cariera sănătății‖ este mai timpurie, cu atât educația pentru sănătate va 

fi mai eficace. Al doilea principiu, al specificității și autorității, consideră că opinia celor cu autoritate 

legitimă este mai credibilă, mai cu seamă dacă aceștia constituie un exemplu grăitor de comportament 

sanogenic. Al treilea se referă la integrarea educației pentru sănătate în obiectivele politicii social-

sanitare a statului; educația pentru sănătate trebuie să fie strâns legată de condițiile concrete ale 

societății și să fie compatibilă cu statutul social-economic și cultural al acesteia, precum și cu 

progresele înregistrate în domeniul științelor medicale. 
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Dacă ar fi să vorbim despre ce are omul cel mai de preţ, am vorbi despre cel mai important 

aspect, şi anume, sănătatea. Atunci când o avem şi nu ne deranjează nimic, de regulă, nici nu o preţuim. 

Dar, cum ne îmbolnăvim, imediat punem la îndoială nu numai scopurile şi planurile noastre, ci şi toate 

dorinţele şi posibilităţile. Astfel, pe dată descoperim şi conturăm o altă prioritate, care apare ca fiind cel 

mai de preţ lucru, acela pe care l-am pierdut. De ce oare? Pentru ca să înţelegem acest lucru, trebuie să 

ne pierdem sănătatea. Pe tema acesteia există o afirmaţie ce spune că „jumătate de viaţă, omul consumă 

sănătatea sa pentru a câştiga toţi banii, iar în timpul rămas - consumă toţi banii pentru ca să-şi 

reîntoarcă sănătatea pe care a pierdut-o‖. 

Cum să facem astfel, încât să trăim fără să ne îmbolnăvim, fără să pierdem calitatea vieţii, 

concomitent, să muncim eficient, să ne dezvoltăm şi să primim de la viaţă maximum de energie? Timp 

de o viaţă trăim şi activ deprindem, primim multe cunoştinţe din diferite domenii. Noi aflăm cum 

funcţionează motorul cu ardere internă, cunoaştem măreţia universului, studiem literatura străină, limbi 

străine, fizică, geografie, acumulăm multe alte cunoştinţe la fel de importante pentru noi. Însă foarte 

puţini se gândesc că şi organismul nostru are nevoie ca să-l cunoaştem, să-l studiem. În loc de 

fiziologie, anatomie, dietologie, sexologie, arta de comunicare şi altele care au o importanţă vitală, noi 

învăţăm protecţia civilă. Da, cred că şi asta este foarte important. Însă aici e nevoie să ne conturăm 

priorităţile. Fiindcă, fie vorba între noi, organismul nostru nu trebuie studiat înainte de moarte, ci de la 

naştere, din fragedă copilărie, cu toate mijloacele şi posibilităţile, pentru fiecare nivel de dezvoltare a 

omului. Cunoştinţele despre organismul propriu sunt unice, interesante, uimitoare - nu este nimic în tot 

universul mai interesant, decât tu însuţi. Din păcate, noi începem să conştientizăm şi să preţuim aceasta 

prea târziu, atunci când suntem nevoiţi să investim multe eforturi în a ne reîntoarce la ceea ce am 

pierdut - sănătatea noastră. 

 

EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎNCEPE CU PROTEJAREA APEI 

 

Prof. Mihai Nicoleta 

Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu” Urziceni, jud. Ialomița 

 

             ―Sănătatea nu este totul―, a spus cineva, ―însă, fără sănătate, totul este nimic―. Iar filozoful 

german Schopenhauer afirma: ―Nouă zecimi din fericirea noastră se bazează pe sănătate―. Și fiindcă 

toți oamenii vor să fie fericiți, nu ne mirăm de ce se vorbește atât de des despre sănătate. 
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             Din nefericire, o atitudine de totală neatenție față de sănătate e aproape generalizată și este 

datorată, în primul rând, lipsei de informații competente. Judecând după stilul de viață al celor din jurul 

nostru, observăm că, în extraordinarul progres științific, cunoștințele corecte în domeniul sănătății par a 

lipsi cu desăvârșire. Și aceasta în ciuda faptului că, în ultimii 50 de ani, s-a adunat un volum imens de 

date, extrem de interesante. 

             De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit. Dar, din cauza intervenției nechibzuite a 

omului, natura este astăzi în pericol. De aceea, ea trebuie ocrotită cu grijă. Ocrotind natura, ne ocrotim 

pe noi înșine. Omul trebuie să manifeste înțelegere pentru lumea înconjurătoare. Pentru a fi prietenul 

naturii trebuie să ai o gândire și un comportament ecologic. 

             Un mediu curat, o viață sănătoasă, ar trebui să fie o deviză pentru întreaga populație a globului.  

Societatea trebuie să găsească măsuri de înlăturare a cauzelor care periclitează viața, de folosire 

rațională a resurselor globului, de înlăturare a poluării. De sănătatea mediului depind viața omului, 

alimentația, locuințele, cooperarea internațională și chiar pacea. 

             Apa, ca şi aerul, este un factor de mediu indispensabil vieţii. Apa se găseşte întotdeauna acolo 

unde există viaţă şi formează substanţa cea mai răspândită pe pământ.  

             Ea a avut un rol de prim ordin în apariţia vieţii pe planeta noastră şi continuă să aibă un 

asemenea rol pentru că : apa constitue factorul de care depinde productivitatea plantelor şi animalelor; 

ea intră în constituţia tuturor organismelor animale şi vegetale, toate schimburile organismului cu 

mediul şi implicit menţinerea vieţii acestuia petrecându-se prin intermediul apei; înlesneşte şi reglează 

procesele fizico-chimice din celule, difuziunea substanţelor nutritive în celule şi ţesuturi, procesele de 

digestie, absorbţie, circulaţie şi hrănire a celulelor; procesul de fotosinteză pe care-l îndeplinesc 

plantele verzi, prin care acestea sintetizează substanţa organică din săruri minerale, nu poate avea loc în 

afara apei; apa transportă în interiorul organismului, sub formă de soluţii sau suspensii, diferite 

substanţe din mediul exterior şi tot ea vehiculează spre exterior toate resturile de substanţe de care 

organismul nu mai are nevoie; reglează căldura organismelor prin evaporarea la suprafaţă. 

             Importanţa apei pentru viaţa omului reiese şi din faptul că fără mâncare, acesta poate rezista 

circa 70 de zile, în timp ce fără apă nu poate trăi mai mult de 4 zile şi numai rareori 7-8 zile. Necesarul 

mediu de apă pentru metabolism al unui om normal este de 2.5 litri în 24 de ore. Plantele conţin apă 

până la 95 % din greutatea lor, animalele mari şi omul între 60% şi 70%. 

              Apa, în natură există sub următoarele forme: apă de suprafaţă (gheţari, oceane, mări, fluvii, 

râuri, lacuri) şi apă subterană (straturi acvifere şi izvoare). În mod obişnuit, în natură apa se găseşte 

într-un circuit continuu. Asfel, apa din râuri, lacuri, mări şi oceane se evaporă şi trece în atmosferă sub 

formă de vapori, alcătuind apa atmosferică. Aceasta este purtată de curenţii de aer până atinge zone mai 
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reci, când condensează şi cade la suprafaţa solului sub formă de apă meteorică. Odată ajunsă la sol, apa 

poate întâlni un strat permeabil, pe care-l străbate cu uşurinţă până la un altul impermeabil, rămânând la 

suprafaţa acestuia din urmă şi formând apa subterană. În cazul în care suprafaţa solului este 

impermeabilă, apa meteorică împreună cu cea subterană ajunsă la suprafaţă prin curgere în sol, 

formează apa de suprafaţă. În natură, apa nu există în stare pură, ea conţine: gaze, substanţe minerale şi 

organice dizolvate sau în suspensie. 

         Dintre cei trei factori de mediu, apa este cea mai afectată de poluare, creând numeroase probleme 

pentru păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii ei. 

         Poluarea reprezintă modificarea componentelor fizico-chimice şi biologice ale sistemelor 

ecologice, prin introducerea poluanţilor, care sunt îndeosebi deşeuri  ale activităţii umane. Apa este o 

substanţă esenţială vieţii. Fără apă nu poate fi concepută nicio formă de viaţă. Ea este necesară atât 

omului, lumii animale, cât şi lumii vegetale. Principalul responsabil este omul, care poate remedia însă 

problema pentru a-i fi bine lui şi celor din jurul său! Poluarea este mijlocul prin care se alterează, se 

otrăveşte, se strică şi se degradează mediul înconjurător. 

  Poluarea apelor afectează calitatea vieţii la scară planetară. Apa reprezintă sursa de viaţă pentru 

organismele din toate mediile. Fără apă nu poate exista viaţă. Calitatea ei a început din ce în ce mai 

mult să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.  

Dacă toată apa de pe pământ ar fi turnată în 16 pahare cu apă, 15 şi jumătate dintre ele ar 

conţine apa sărată a oceanelor şi mărilor. Din jumătatea de pahar rămasă, mare parte este înglobată fie 

în gheţurile polare, fie este prea poluată pentru a fi folosită drept apă potabilă şi, astfel, ceea ce mai 

rămâne pentru consumul omenirii reprezintă conţinutul unei linguriţe. Din consumul mondial de apă, 

69% este repartizat agricultirii, 23% industriei şi numai 8% în domeniul casnic. 

           Cauzele poluării apei: 
 Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici, dar şi deversări deliberate a unor 

poluanţi; 

 Scurgeri de la rezervoare de depozitare şi conducte de transport subterane, mai ales produse 

petroliere; 

 Pesticidele şi ierbicidele administrate în lucrările agricole care se deplasează prin sol fiind 

transportate de apa de ploaie sau de la irigaţii până la pânza freatică; 

 Îngrăşămintele chimice şi scurgerile provenite de la combinatele  zootehnice; 

 Deşeurile şi reziduurile menajere; 

 Sarea presarată în timpul iernii pe sosele, care este purtată prin sol de apa de ploaie şi zăpada 

topită; 
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 Depunerile de poluanţi din atmosferă, ploile acide. 

 Poluanţii apei sunt produsele de orice natură care conţin substanţe în stare solidă, lichidă sau 

gazoasă, în condiţii şi în concentraţii ce pot schimba caracteristicile apei, făcând-o dăunătoare sănătăţii. 

         Consecinţele poluării: 
 Asupra mediului: 

 posibilitatea contaminării sau poluării chimice a animalelor acvatice; 

 contaminarea bacteriologică sau poluarea chimică şi radioactivă a legumelor, fructelor sau a 

zarzavaturilor; 

 distrugerea florei microbiene proprii apei, ceea ce determină micşorarea capacităţii de 

debarasare faţă de diverşi poluanţi prezenţi la un moment dat. 

 Asupra sănătăţii: 

 majoritatea bolilor din organism sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă sau 

apa băută nu are cele mai bune calităţi. 

 Boli infecţioase: 

 boli microbiene: febră tifoidă, dizenteria, holera; 

 boli virotive: poliomielita, hepatita epidemică; 

 boli parazitare: dizenteria, giardiaza. 

 Boli neinfecţioase: determinate de contaminarea apei cu substanţe chimice cu potenţial toxic: 

 Intoxicaţia cu plumb (saturnism), se manifestă prin: 

 oboseală nejustificată; 

 afectează globulele roşii, vasele sanguine; 

 afectează sistemul nervos central, provocând ecefalopatia saturnină şi cel perifieric cu 

dereglări motorii. 

 Intoxicaţia cu mercur:  

 dureri de cap, ameţeli, insomnie, oboseală; 

 tulburări vizuale; 

 afecţiuni ale sistemului nervos; 

 afecţiuni ale rinichilor; 

 malformaţii congenitale ale fătului în cazul femeilor însărcinate. 

 Intoxicaţia cu zinc: 

 dureri epigastrice, diaree, tremurături, pareze; 

 afecţiuni ale sistemului nervos central, muşchilor şi sistemului cardiovascular. 

 Intoxicaţia cu cadminiu: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

271 

 

 cefalee; 

 scăderea tensiunii arteriale; 

 afecţiuni hepato-renale. 

 Intoxicaţia cu azotaţi şi fosfaţi: 

 învineţirea buzelor, nărilor, feţei; 

 agitaţia până la convulsii; 

 cefalee, greaţă. 

 Intoxicaţia cu pesticide: 

 alterarea funcţiilor ficatului până  la formarea hepatitei cronice; 

 encefalopatii; 

 malformaţii congenitale. 

           Autopurificarea apelor: Se realizează prin procese fizice şi fizico-chomice, precum şi prin 

procese biologice şi biochimice. Acestea constau în: 

 sedimentarea materiilor mai grele, sedimentare, care este influenţată de temperatura, viteza de 

scurgere a apei etc; 

 prin acţiunea radiaţilor solare (ultraviolete) cu efecte antibacteriene; 

 prin reacţii chimice de oxidare, reducere, neutralizare care au loc între substanţele chimice din 

apă şi cele din apa poluată; 

 prin reacţii chimice chiar numai între substanţele chimice din apa poluată. 

Procesele biologice şi biochimice constau în primul rând în concurenţa dintre flora propriei ape 

şi flora poluantă pătrunsă în apă. Astfel, germenii proprii apei eliberează în apă o serie de metaboliţi cu 

acţiune antibiotică faţă de germenii poluanţi, ducând în cele din urmă la dispariţia suportului nutritiv de 

hrană al germenilor patogeni pătrunşi prin poluare. 

            În calitatea noastră de cadre didactice avem datoria de a explica elevilor cât este de nocivă 

poluarea în general şi care sunt consecinţele acesteia. Formarea conștiinței și conduitei ecologice prin 

orice demers educativ, încă de la grădiniță, prin activități atractive, care să-i facă pe copii să înțeleagă 

rolul pe care îl joacă fiecare dintre noi în păstrarea și ocrotirea mediului înconjurător. 

              Natura trebuie protejată și îngrijită. Dacă iubim curățenia și o întreținem, totul în jurul nostru   

va fi curat și vom respira un aer de calitate, nepoluat, iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai mare 

bogăție a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pamânt brun, plante și animale sănătoase. 

Toate acestea contribuie la o viață sănătoasă și armonioasă pentru oameni. De aceea este bine să-i 

învățăm pe copii cum pot proteja și ocroti natura. Să fie de mici buni ecologiști, păstrând pământul 

curat. 
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Se impune, astfel, ca încă de la vârste mici, copiii să fie educați în spiritul unei atitudini pozitive 

față de mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conștiinței și comportamentului ecologic, 

favorabil unui stil de viață sănătos – mental, emoțional, fizic și socio-moral. 

Prin activităţile şcolare şi extraşcolare căutăm să îi educăm pe elevi în scopul protejării 

mediului înconjurător şi îi antrenăm în activităţi practice de curăţire a mediului. S-au făcut deplasări la 

râul Ialomiţa, deoarece oraşul Urziceni se află pe malul stâng al acestui râu, s-a curăţit malul de deşeuri 

menajere, PET-uri, pungi de plastic, cutii ş.a. 
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FACTORI DĂUNĂTORI PENTRU SĂNĂTATE – STRESUL 

 

Prof. Mihalache Corina 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Fiecare dintre noi am trecut prin situaţii în care am fost tensionaţi, iritaţi sau nervoşi şi irascibili, 

şi acest lucru poate fi cauzat de stres, provenit din: munca excesivă, termenele de respectat, luarea unor 

decizii, mâncatul din mers, somnul insuficient etc.  

Cuvântul „stres‖ provine din limba engleză şi înseamnă tensiune, solicitare. El reprezintă reacţia 

fizică şi psihică la stimulii exteriori (căldura, frigul, infecţiile, foamea, leziunile, intoxicaţiile) şi 

interiori/psihici (relaţii afectate cu persoanele apropiate, emoţiile dinaintea unui examen, problemele de 

la locul de muncă, şomajul, decesul cuiva drag, plictiseala, singurătatea, monotonia), reacţie ce poate fi 
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plăcută sau neplăcută, solicitantă. Aceşti stimuli se produc în hipotalamus, hipofiză, glandele 

suprarenale şi în diferite mecanisme ale sistemului nervos vegetativ. 

În situaţiile de stres nu înţelegem ce se petrece, fără să ne dăm seama că cerem prea mult de la 

noi, atât fizic, cât şi psihic, în ciuda faptului că nu avem suficiente resurse pentru a le rezolva pe toate. 

Dacă aceste resurse se epuizează, trupul şi sufletul nostru reacţionează cu nervozitate, tulburări de 

concentrare, agitaţie, teamă, tensiune la semnalele venite din exterior. În anumite cazuri aceste efecte 

pot duce la boli: creşterea tensiunii, dureri de cap, de stomac, tulburări de circulaţie sau neurologice etc.  

 Stres fără distres. Şi stimulii plăcuţi pot fi un factor de stres, dar cu un efect stimulator, de 

inspirare. Dacă se manifestă însă prea des, se instalează o situaţie neplăcută de distres care afectează 

echilibrul fizic şi psihic, existând riscul a numeroase afecţiuni psihosomatice. 

 Există trei faze ale stresului: 
 Alarma sau atenţionarea – începe imediat după declanşarea stimulului şi durează câteva 

minute sau ore. Cresc tensiunea, temperatura corpului, numărul globulelor albe şi roşii din sânge, din 

cauza glandelor suprarenale care încep să producă adrenalină. 

 Rezistenţa – organele corpului încearcă să menţină metabolismul la ritmul normal, dar pentru 

aceasta este nevoie de rezervele de energie şi proteine. 

 Epuizarea – organismul încearcă să restabilească procesele de dereglare din fazele anterioare 

(sindromul de adaptare). 

 Cum să ne comportăm în situaţii de stres? 

 să ne liniştim o clipă şi să ne gândim de ce am ajuns în situaţie de stres; 

 să ne adaptăm ambiţiile şi nevoile la capacităţile şi forţele noastre; 

 să acceptăm că nu putem corespunde tuturor cerinţelor; 

 să nu lăsăm ca alţii să ne spună ceea ce este important pentru noi; 

 să planificăm doar ziua de mâine, să nu fim acaparaţi de problemele săptămânilor, lunilor care 

urmează; 

 în timpul liber să căutăm activităţi care să ne restabilească echilibrul: sporturi, drumeţii, jocuri. 

Relaţiile echilibrate de cuplu, de familie, relaţiile apropiate cu prietenii, rudele, vecinii şi colegii 

de muncă reduc considerabil pericolul apariţiei stresului. Bucuria înlătură stresul. Acordaţi în mod 

conştient şi regulat timp pentru un hobby care vă va aduce relaxare. Împărţiţi responsabilităţile cu 

colegii sau cu cei apropiaţi; semnul sigur al responsabilităţii este când acceptăm numai cât putem 

rezolva cu uşurinţă. 
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Training-ul autogen poate duce la relaxare, la reîmprospătare într-un timp foarte scurt şi 

oriunde. În cazul în care cu ajutorul autosugestiei ne „programăm‖ corect, ne vom descurca mai bine cu 

ceea ce avem de făcut. 

 

Bibliografie: 

*** International Masters Publisher – Colecţia „Medicul de familie”   

 

SĂNĂTATEA – STAREA DE BINE A TUTUROR 

 

Prof. Mihăilescu Pîrvan Florinela 

Colegiul Tehnic “General David Praporgescu” Turnu Măgurele, jud. Teleorman  

 

Încă din antichitate, părintele medicinei, Hipocrate sublinia importanţa vitală a unui stil de viaţă 

sănătos. El îndemna la raţionalitate, înţelepciune şi preţuire a vieţii, şi implicit a sănătăţii oamenilor. 

Hipocrate spunea că ―Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament‖, astfel, putem spune că, 

dacă avem o alimentaţie sănătoasă, avem şi o condiţie fizică bună. Cu alte cuvinte, stilul de viaţă este 

suma alegerilor mici pe care le faci în fiecare zi, care au un impact pe termen scurt sau lung asupra ta. 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a evita 

anumite boli. Trăind sănătos ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe partea 

fizică, cât şi cea emoţională. 

 Sănătatea este starea de bine fizic, mental şi social, nu numai lipsa bolii. Este o condiţie 

esenţială pentru existenţa fiecărui individ, este o resursă pentru viaţa de zi cu zi, nu obiectivul vieţii.  

Cea mai importantă influenţă asupra sănătăţii o constituie stilul de viaţă. Sănătatea depinde în mare 

măsură de obiceiurile şi deprinderile care formează stilul nostru de viaţă. Starea de sănătate poate 

menţine, consolida sau altera ca o consecinţă a modificării a unuia sau mai mulţi factori care o 

condiţionează. 

  Ceea ce este mai esenţial, este faptul că stilul de viaţă este un factor ce poate fi controlat, astfel 

ne putem controla şi sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, sedentarismul, fumatul, 

alcoolul, putem să ne menţinem mai sănătoşi. Menţinerea unei sanătăţi psihice prin înlăturarea 

tensiunilor nervoase, a încordărilor şi a stresului este o altă abordare a unui stil de viaţă sănătos. 

  Promovarea unui stil de viaţă care să maximizeze, în limitele unor condiţii date, sănătatea, 
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bunăstarea şi împlinirea umană, reprezintă un obiectiv a cărui realizare presupune acţiune conjugată a 

disciplinelor medicale şi comportamentale, a factorilor economici, politici, sociali şi culturali. 

Există o serie de principii de care trebuie să ţinem cont pentru o alimentaţie sănătoasă. Acestea 

sunt: 

 Consumul de alimente integrale, neprocesate. 

 Varietate în dieta ta.  

 Consumul mare de  cantităţi de legume. 

 Practicarea mâncatului conştient.  

 Activitate fizică 

 Relaxare, odihnă 

 Eliminarea stresului 

 Gândire pozitivă 

 Atitudine şi comportament pozitiv. 

Odată cu apariţia oamenilor, începe o continuă adaptare şi acomodare la modul de viaţă, însă nu 

întotdeauna se implementează unele concepte ce pot fi urmate şi dezvoltate, căci dacă din copilarie, 

copiii ar fi învăţat cum să se alimenteze, să-şi păstreze igiena, să facă mişcare, atunci totul ar fi mult 

mai simplu odată cu înaintarea în vârstă. 

Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-

economici. Acestea sunt aerul, apa, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă, de 

alimentare, de trai etc. 

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, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la deprinderile cotidiene 

dăunătoare, priceperea de a menţine echilibrul ncuro-emoţional în situaţiile conflictuale — conform 

aprecierii O.M.S., sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, dar nu numai şi 

lipsa bolilor sau a defectelor fizice. 

Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la propagandă sau 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, alimentaţia 

neraţională, relaţiile conflictuale. 

 Sănătatea este cea mai importantă premisă a formării corecte a caracterului, iniţiativei, a voinţei 

puternice, capacităţilor şi aptitudinilor naturale. 
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 Igiena este foarte importantă în viaţa fiecărei persoane, însă cu toate acestea, fiecare are viziune 

diferită privitor la ea. Mulţi dintre noi au ajuns să confunde termenii de „igienă‖ în general, cu cel de 

„igienă intimă‖. 

Cu toate că, în general, termenul "igienă" este înţeles ca simpla "spălare" sau, ceva mai 

complex, "prevenirea îmbolnăvirii prin spălare", "igiena" reprezintă de fapt o serie întreagă de condiţii 

şi practici care au ca scop să menţină sănătatea şi viaţa sănătoasă. Este adevărat că majoritatea acestor 

reguli se referă la simpla spălare, dar "igiena" nu înseamnă numai această practică.  

"Igiena" are multe aspecte care încep cu igiena personală (deprinderi de viaţă sănătoasă, 

curăţenia corpului şi a hainelor, alimentaţie sănătoasă, un regim echilibrat de odihnă şi mişcare), 

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), sănătate publică (supravegherea alimentării cu apă şi alimente, 

prevenirea răspândirii bolilor infecţioase, eliminarea gunoaielor menajere şi a apelor reziduale, 

controlul poluării aerului şi a apei) şi igiena mentală - recunoaşterea factorilor psihologici şi emoţionali 

care contribuie la o viaţă sănătoasă. 

Pentru a ne menţine cât mai mult timp sănătoşi, trebuie să intervenim asupra stilului nostru de 

viaţă. Schimbarea stilului de viaţă se face printr-o alimentaţie echilibrată, consum de fructe şi legume, 

consum de lipide vegetale (ulei de măsline), consum de peşte şi fructe de mare, consum de produse 

lactate (iaurt), exerciţii fizice moderate, respectarea orelor de odihnă, exerciţtii de relaxare, respiraţie 

etc.  

     O dietă sănătoasă poate reduce atât riscul de instalare a hipertensiunii arteriale, cât şi valoarea 

presiunii, dacă aceasta este deja crescută. Scăderea în greutate la persoanele obeze este recomandată 

indiferent de nivelul TA. Exerciţiile fizice regulate, moderate ca şi intensitate (mersul pe jos, alergările 

uşoare, mersul pe bicicletă, înotul), au efect net de scădere a TA, persoanele cu hipertensiune arterială 

uşoară şi moderată. Combaterea sedentarismului printr-o activitate fizică regulată, în condiţii de 

antrenament dozat (exerciţi aerobice, izotone), cu evitarea eforturilor fizice intense şi/sau prelungite 

(risc de AVC, IMA), are ca rezultat scăderea TA la persoanele hipertensive. 

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. Astfel, începând din primele zile de viaţă ale copilului, 

putem obţine un adult conştient care să respecte ceea ce majoritatea îşi doresc şi anume sănătatea. 
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MODELE  ŞI  FACTORI  CARE INFLUENŢEAZĂ 

STILUL DE  VIAŢĂ 
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Cercetătorii din domeniul psihologiei sănătăţii au dezvoltat mai multe modele explicative (de ce 

se practică sau nu anumite comportamente), predictive (factori, caracteristici care pot să anticipeze 

practicarea unor comportamente specifice) sau de intervenţie (pentru modificarea comportamentelor de 

risc sau întărirea celor de protecţie). 

Pentru a asigura eficienţa intervenţiilor psihologice, Michie şi Abraham (2004) recomandă 

elaborarea de intervenţii bazate pe teorie şi date empirice. Prin urmare, şi în cazul prevenţiei primare şi 

secundare a bolilor, trebuie identificate acele modele şi teorii care s-au dovedit eficiente în reducerea 

riscului de apariţie sau evoluţie nefavorabilă a bolii. Cele mai utilizate modele de schimbare a 

comportamentelor de risc şi neadecvate sunt:  

 Modelul Învăţării sociale; 

 Modelul Convingerilor despre Sănătate;  

 Teoria Comportamentului Planificat;  

 Modelul Stadiilor Schimbării.  

Modelul învăţării sociale este un model explicativ care ne arată că comportamentele sunt 

învăţate prin imitare, datorită persuasiunii sociale sau prin întăririle primite de la grupul de apartenenţă, 

prieteni. În acest sens un rol covărşitor îl au mass media şi mesajele publicitare.  
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Componentele principale ale acestui model sunt: 

1. determinismul reciproc (comportamente rezultate din interacţiuni sociale) 

2. cunoştinţe (informaţii relevante care pot schimba comportamentele de risc) 

3. expectaţii (convingeri privind probabilitatea consecinţei unui comportament) 

4. autoeficacitatea (încrederea în abilitatea de a desfăşura acţiuni cu succes) 

5. învăţarea vicariantă (observarea comportamentelor altora şi a consecinţelor acestora) 

6. întăriri (recompense pentru anumite comportamente)  

O modalitate de aplicare a acestor principii este utilizarea diverselor forme de mass-media. 

Unul dintre primele programe care a utilizat o astfel de intervenţie a fost programul de prevenţie a BCV 

„Stanford Three Towns‖. Acesta a inclus intervenţii educaţionale realizate prin intermediul mai multor 

canale media (TV, radio, broşuri). De exemplu, s-au prezentat persoane care modelau comportamente 

sanogene: participau la exerciţii fizice, găteau sănătos etc. Programul a obţinut rezultate foarte bune în 

ceea ce priveşte modificarea comportamentelor de risc pentru dezvoltarea BCV în cadrul comunităţilor 

unde s-a desfăşurat. 

Modelul convingerilor despre sănătate: conform acestui model persoana adoptă sau nu un 

comportament de risc în funcţie de:  

1. percepţia ameninţării bolii sau comportamentului de risc;  

2. a vulnerabilităţii personale faţă de acea boală;  

3. severitatea bolii care poate fi declanşată de acel comportament; 

4. autoeficacitatea, adică capacitatea sa de a renunţa la comportamentul de risc;  

5. avantajele şi dezavantajele (costurile şi beneficiile) practicării acelui comportament (sănătos sau de 

risc). 

Toate aceste percepţii vor determina intenţia care declanşează comportamentul sanogen sau 

patogen. Alfel spus, percepţia ameninţării este influenţată de informaţiile pe care un tânăr le are despre 

acel comportament sau boală şi este influenţată de trei factori:  

a) valorile generale privind sănătatea (―Sunt preocupat de sănătatea mea‖); 

b) convingerile privind vulnerabilitatea la o anumită boală (―Mama mea este supraponderală, aşa că şi 

eu voi fi supraponderală‖);  

c) convingerile despre consecinţele bolilor (―Voi muri dacă voi avea cancer pulmonar‖).  

Alţi factori care sunt relevanţi în percepţia ameninţării: variabilele demografice (vârstă, sex, 

rasă, etnie), variabile psihosociale (caracteristici de personalitate, norme sociale, presiunea grupului), 

variabile structurale (cunoştinţele despre o boală). Evaluarea costurilor şi beneficiilor adoptării unor 

comportamente este un alt factor important în formarea atitudinii faţă de comportamentele protectoare 
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şi de risc şi are un rol important în luarea unei decizii adecvate pentru adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos. Aceste ―costuri‖ sau consecinţe pot fi materiale (―Nu am bani să merg la o sală de sport‖) sau 

psihologice (―Nu voi mai avea atât de mult timp să stau cu prietenii mei dacă merg la sport‖). 

Persoanele trebuie învăţate să evalueze aceste costuri şi consecinţe în adoptarea unui comportament.  

Pe lângă aceste variabile care influenţează adoptarea comportamentului sanogen, a fost descrisă 

existenţa unor amorse care declanşează acţiunea. De exemplu, dacă o persoană suferă un infarct 

miocardic, va fi mai motivată să adere la tratament sau la un stil de viaţă sanogen, în comparaţie cu o 

persoană care nu a avut această experienţă. 

Teoria comportamentului planificat -TCP  face parte din categoria teoriilor social-cognitive de 

explicare şi predicţie a comportamentelor de sănătate. TCP subliniază rolul central pe care îl au 

convingerile şi atitudinile în practicarea anumitor comportamente sanogene, respectiv patogene. Aceste 

convingeri iau forma unor norme subiective, care pot fi norme descriptive, adică ce crede o persoană 

despre modul în care anturajul apropiat se comportă (ex. prietenii mei fumează; colegii mei fac sport; 

prietenii mei folosesc întotdeauna centura de siguranţă când sunt în maşină; fraţii mei îşi fac regulat 

controlul medical); sau norme injunctive, adică modul în care persoana percepe încurajările celor 

apropiaţi de a practica sau nu anumite comportamente (ex. prietenii mei doresc ca şi eu să încep să 

consum alcool; sau prietenii mei doresc să renunţ la băuturile alcoolice; sau persoanele apropiate mie ar 

aproba dacă eu aş începe să slăbesc). Aceste norme subiective creează presiune asupra persoanei de a 

practica sau de a stopa practicarea anumitor comportamente. Totodată ele se reflectă în atitudini pro sau 

contra unor comportamente (ex: este amuzant să merg pe jos zilnic 10 km; sau: este plictisitor să am 

grijă ce mânănc; este înţelept să nu mai mănânc atât de multă ciocolată; este o prostie să mă las de 

fumat).  

Alte două componente esenţiale ale modelului TCP, alături de norme şi atitudini sunt: controlul 

comportamental perceput (ex: pot să mă las de fumat; ştiu unde trebuie să merg pentru testul 

Papanicolau; ştiu cum să fac faţă obstacolelor în a nu mă lăsa tentat de consumul excesiv de alcool); 

respectiv intenţia de a practica comportamentul (intenţionez ca în următoarele 2 luni să merg pentru un 

control general la medic). Normele subiective, atitudinea şi perceperea controlului comportamental 

sunt cei mai buni predictori pentru intenţia de a practica un anume comportament, iar intenţia la rândul 

ei este un bun predictor pentru comportament.  

Conform TPB cel mai bun predictor al comportamentului este intenţia unei persoane de a 

adopta acel comportament (de ex: „Intenţionez să fac exerciţii fizice regulat‖). Intenţia reflectă 

motivaţia unei persoane de a adopta comportamentul, precum şi timpul şi efortul pe care persoana este 

dornică să îl depună în acest scop. Intenţia este la rândul său determinată de atitudini, norme subiective 
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şi percepţia controlului comportamental. Prin urmare, pentru schimbarea unor comportamente de risc, 

este necesară intervenţia la nivel atitudinal, al convingerilor normative şi al celor asociate cu percepţia 

propriului control asupra acelor comportamente de risc, şi al formulării intentenţiei de practicare 

cotidiană a comportamentelor sănătoase. Multe cercetări empirice susţin validitatea acestui model, care 

nu este scutit nici de critici. 

Modelul stadiilor schimbării a fost elaborat iniţial pentru a înţelege schimbarea 

comportamentului de a fuma. Ulterior a devenit unul dintre cele mai populare modele de modificare 

comportamentală, utilizat cu succes în cazul tratamentului pentru adicţii şi probleme comportamentale, 

cum ar fi: controlul greutăţii, exerciţiul fizic, consumul de droguri şi abuzul de alcool.  

Asumpţia din spatele acestui model este aceea că modificarea unui comportament se realizează 

treptat şi presupune parcurgerea unui număr de stadii, caracterizate de atitudini, credinţe şi valori 

diferite. Prin urmare, conceptul cheie în cadrul acestui model este acela de stadiu. Modificarea 

comportamentală presupune parcurgerea a şase stadii:  

(1) pre-contemplare: nu există dorinţa de schimbare şi/sau problema (comportamentul de risc) nu este 

conştientizată ca „problemă‖; 

(2) contemplare: apare intenţia de a schimba comportamentul de risc în următoarele 3-6 luni, dar fără 

realizarea unui plan concret în acest sens, fără a învăţa modalităţi de a iniţia modificări 

comportamentale;  

(3) pregătire pentru acţiune: apare intenţia de a trece la acţiune în următoarea lună, intenţie care de 

multe ori este declarată explicit, şi se explorează modalităţile în care schimbarea poate fi realizată; 

(4) acţiunea în vederea realizării schimbărilor scontate (de ex. scăderea în greutate sau renunţarea la 

fumat); se învaţă modalităţi specifice de modificare sau diminuare a comportamentelor de risc, se pun 

în aplicare aceste modalităţi şi se înregistrează progresele obţinute); 

(5) menţinerea comportamentelor noi dezirabile achiziţionate în urma procesului de schimbare;  

(6) evitarea recidivelor, adică a comportamentelor de risc. Parcurgerea acestor etape poate implica şi 

perioade de recăderi în stadiile anterioare, dar acestea nu sunt considerate un eşec, ci o oportunitate de 

învăţare.  

Progresul de-a lungul stadiilor este atins prin diferite procese de schimbare, respectiv prin ceea 

ce face o persoană pentru a-şi modifica comportamentele, emoţiile şi gândurile şi a avansa la o etapă 

următoare.  

Modelul stadiilor schimbării este considerat în literatura de specialitate ca fiind util pentru 

elaborarea intervenţiilor de modificare comportamentală. Identificarea stadiului în care se află o 

persoană la un moment dat permite adaptarea intervenţiei astfel încât aceasta să răspundă nevoilor 
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specifice de schimbare. Scopul intervenţiei psihologice este acela de a ajuta persoana să progreseze de-

a lungul stadiilor schimbării comportamentului ţintă.  

Prochaska (1994) descrie stadiile schimbării ca fiind integrate într-un continuum cognitiv-

comportamental. Primele două stadii (pre-contemplarea şi contemplarea) sunt cognitive, deoarece 

persoanele aflate în aceste stadii „se gândesc‖ doar la modificarea comportamentală, evaluând costurile 

şi beneficiile implicate. Prin urmare, se recomandă ca intervenţiile psihologice care vizează persoanele 

din aceste stadii să se focalizeze pe aspectele cognitive (de ex. convingeri despre boală şi consecinţele 

acesteia, convingeri despre tratament). După ce persoana în cauză a formulat o intenţie de schimbare 

comportamentală, intervenţiile psihologice se vor focaliza pe aspectele comportamentale şi vor utiliza 

strategii în acest sens: controlul recompenselor, controlul stimulilor, contra-condiţionarea.  

Dacă persoana se află în stadiul de pre-contemplare, aceasta implică faptul că aceasta nu se va 

gândi la schimbarea stiului de viaţă, nu va conştientiza consecinţele negative ale comportamentelor de 

risc, nu va considera că aceste consecinţe „se aplică‖ şi propriei persoane sau va simţi că nu deţine 

controlul asupra modificării comportamentelor. În acest stadiu trebuie utilizate strategii pentru a 

convinge persoana de beneficiile adoptării unui stil de viaţă sanogen sau a aderenţei la tratament. În 

acest scop pot fi utilizate: strategii de relaţionare interpersonală, personalizarea factorilor de risc şi 

oferirea de informaţii despre beneficiile adoptării comportamentelor sanogene.  

Stadiul de contemplare se caracterizează printr-o ambivalenţă cu privire la dorinţa de 

schimbare. Perspectiva schimbării stilului de viaţă determină o supra-apreciere a costurilor schimbării 

(ex. timp, efort, costuri financiare, psihologice etc). Prin urmare, intervenţiile psihologice adresate 

persoanelor din acest stadiu îşi propun drept obiectiv analiza barierelor şi beneficiilor percepute în 

legătură cu schimbarea comportamentală. De asemenea, se vor căuta soluţii pentru depăşirea barierelor 

percepute.  

Persoanele ajunse în stadiul de pregătire pentru acţiune au luat decizia să îşi modifice 

comportamentul. De exemplu, o persoană care a decis să îşi schimbe dieta nesănătoasă poate să înceapă 

deja în acest stadiu să reducă consumul de sare. Intervenţiile psihologice se vor focaliza pe planificarea 

modificăriilor comportamentale şi recompensarea eforturilor de schimbare. În acest scop pot fi utilizate 

tehnici cognitiv-comportamentale.  

Stadiul acţiunii presupune modificarea efectivă a comportamentului. Intervenţiile psihologice 

vor cuprinde în acest stadiu tehnici comportamentale cum ar fi: recompensarea, controlul stimulilor, 

automonitorizarea (ex. tehnica jurnalului), planificarea şi utilizarea suportului social disponibil. De 

asemenea, pot fi utilizate şi tehnici cognitive precum refraiming-ul care ajută la perceperea 
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dificultăţilor întâmpinate ca pe o sursă de informaţie pentru perfecţionarea strategiilor de schimbare şi 

nu ca pe o barieră în calea acesteia.  

Menţinerea comportamentului şi prevenirea recăderilor constituie stadiile finale în cadrul 

procesului de modificare comportamentală. Pentru persoanele aflate în aceste stadii se vor analiza 

strategiile care s-au dovedit cele mai eficiente (de ex: persoana va fi întrebată: „ai reuşit să nu fumezi 

timp de şase săptămâni. Ce crezi că te-a ajutat în acest sens?‖) şi vor fi recompensate modificările 

comportamentale realizate. De asemenea, se va sublinia ideea că schimbarea comportamentului este un 

proces şi, prin urmare, recidivele sunt posibile şi normale, fiind totodată şi oportunităţi de învăţare. 

Profesorul va încuraja elevul în eforturile sale de a modificare comportamentală şi îl va ajuta să se 

focalizeze pe progresele înregistrate, mai degrabă decât pe eşec. 

Modelul HAPA  adică Health Action Process Approach este tot un model cognitiv de schimbare 

comportamentală.  

Teoria motivaţiei pentru protecţie discută rolul activării emoţiilor negative (ex: anxietate) faţă 

de comportamentele de risc. Este o teorie care integrează factorii descrişi de modelul convingerilor 

despre sănătate, dar include şi un alt factor şi anume cel emoţional (ex: frica, anxietatea) care 

facilitează sau inhibă practicarea comportamentului. Teama de repercursiuni negative se transformă 

într-un factor motivaţional de protecţie. O critică a acestei teorii constă în dificultatea de a cuantifica 

nivelul optim al emoţiei negative care poate fi manipulată de informaţiile oferite publicului sau 

pacienţilor cu scopul de a stopa/reduce comportamentele de risc. 

Modelul Diagnostichează-Acţionează - un model integralist de intervenție și promovare a 

sănătății, care implică 5 tipuri de diagnostic: 

1. social 

2. epidemiologic  

3. comportamental 

4. organizaţional 

5. al politicilor de sănătate cu intervenții la nivelul: educației / promovării sănătății, al eliminării / 

reducerii factorilor de risc, al stilului de viață patogen în vederea menținerii sănătății și creșterii calității 

vieții.  

Sintetizând, putem afirma că educaţia pentru sănătate implică mai multe etape: 

1. Conştientizare (a faptului că anumite comportamente reprezintă un risc pentru sănătate) 

2. Cunoştinţe (oferirea de informaţii despre comportamentele de risc) 

3. Atitudine (schimbarea atitudinii de acceptare a comportamentelor de risc) 
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4. Persuasiune (informaţii şi mesaje pe diferite canale şi în momente diferite pentru a menţine 

atitudinea de respingere a comportamentelor de risc şi de adoptare a măsurilor de schimbare de 

comportament) 

5. Comportament (practicarea comportamentelor sanogene)  

6. Menţinere (a comportamentelor sanogene)  

7. Prozelitism (convingerea altor persoane de beneficiile adoptării comportamentelor sanogene). 

În concluzie, vă prezint câteva dintre cele mai importante dificultăţi ale programelor de 

educaţie a unui stil de viaţă sănătos  identificate de studiile de specialitate: 

a) Consecinţele pozitive ale comportamentelor sănătoase apar după intervale de timp mari. De 

exemplu, practicarea sportului are ca şi consecinţe pe termen lung îmbunătăţirea stării de bine fizice şi 

psihice, iar consecinţele nepracticării exerciţiului fizic – starea fizică şi psihică înrăutăţită – nu se 

materializează decât foarte târziu. Acest lucru face mai dificilă focalizarea pe aceste consecinţe de 

lungă durată. 

b) Comportamentele de risc sunt foarte greu de schimbat. Adicţiile, cum ar fi fumatul sau consumul de 

alcool şi droguri sunt foarte greu de modificat şi solicită din partea persoanei şi a familiei foarte mult 

efort consecvent în timp. Procesul de modificare a unui comportament de risc (chiar dacă nu este o 

adicţie) este un proces îndelungat, datorită factorilor care menţin comportamentul şi necesită realizarea 

unui plan de modificare de lungă durată. 

c) Multe dintre comportamentele de risc au mai multe consecinţe pozitive imediate decât 

comportamentele sănătoase. Ca urmare, multe persoane optează pentru comportamentul care îi oferă 

recompensa pozitivă imediată, fără a lua în considerare consecinţele negative pe termen lung.  

Conştientizarea elevilor privind consecinţele complexe ale comportamentelor şi evitarea 

moralizării şi etichetării lor este esenţială în procesul de formare a unor atitudini pozitive faţă de un stil 

de viaţă sănătos. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS – PRIMUL PAS CĂTRE O VIAŢĂ LUNGĂ ŞI 

SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Molcuţ Alexandra Rodica 

Şcoala Gimnazială Gighera, jud. Dolj 

 

Sănătatea este starea de bine fizic, mental şi social, nu numai lipsa bolii. Este o condiţie 

esenţială pentru existenţa fiecărui individ, este o resursă pentru viaţa de zi cu zi, nu obiectivul vieţii. 

Cea mai importantă influenţă asupra sănătăţii o constituie stilul de viaţă. Sănătatea depinde în mare 

măsură de obiceiurile şi deprinderile care formează stilul nostru de viaţă - adică ceea ce mâncăm, câtă 

mişcare fizică facem, cât alcool consumăm sau câte ţigări fumăm, şi nu în ultimul rând de calitatea 

relaţiilor noastre sociale.  Starea de sănatate se poate menţine, consolida sau altera ca o consecinţă a 

modificării unuia sau mai mulţi factori care o condiţionează. 

Ceea ce este mai esenţial este faptul că stilul de viaţă este un factor ce poate fi controlat, astfel 

ne putem controla şi sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, sedentarismul, fumatul, 

alcoolul, putem să ne menţinem mai sănătoşi. Menţinerea unei sănătăţi psihice prin înlăturarea 

tensiunilor nervoase, a încordărilor şi a stresului este o altă abordare a unui stil de viaţă sănătos. 

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.  

 Principii ale unei alimentaţii sănătoase. 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 înţelegem că în farfuria din 

faţa noastră se ascunde atât secretul tinereţii şi sănătăţii, căt 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 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, proteine. Surse de glucide sunt reprezentate de: cereale şi produse de 

cereale (făina, pâinea, mălaiul, pastele făinoase, grişul, orezul etc.), legumele, fructele, zahărul şi 
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produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt uleiurile de floarea-soarelui, de măsline, soia, iar cele 

animale sunt untul, smântâna, frişca, untura, galbenuşul de ou, caşcavalul. 

Alimentaţia trebuie să fie combinată în părţi egale cu proteine vegetale din cereale ( 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. Se recomandă respectarea orelor fixe de masă 

şi evitarea ―ciugulelilor‖ interprandiale pentru a respecta fiziologia digestivă; ultima masă se va lua cu 

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

Redăm, mai jos, cantităţile necesare pentru a fi consumate zilnic din fiecare grupă alimentară. 

Să nu uităm că necesarul variază de la individ la individ în funcţie de vârstă, înălţime, stare de nutriţie 

(normoponderal, supraponderal, obezitate), diverse boli, sex, condiţii fiziologice, sarcină, lactaţie), dar 

şi la acelaşi individ în funcţie de activitatea fizică efectuată. 

1. Pâine, cereale, orez, paste făinoase: 6-11 porţii/zi, 1 porţie=1 felie de pâine, ½ cană cereale, orez, 

paste fierte; 

2. Legume: 3-5 porţii/zi. Se recomandă proaspete: 1 porţie= ½ cană vegetale proaspete sau fierte, 1 

cartof  mijlociu; 

3. Fructe: 2-4 porţii/zi. Se recomandă să fie consumate proaspete: 1 porţie-1 fruct mediu; 

4. Carne pui, curcan, fără piele, peşte, ouă: 2-3 porţii, 1 porţie= 100g carne sau 1 ou; 

5. Lapte, iaurt, brânză:  2-3 porţii/zi. 1 porţie = 1 cană de lapte sau iaurt. 

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 produşii nocivi care-l traversează prin reducerea concentraţiei acestora şi 

a duratei tranzitului). Cantitatea de sare (clorura de sodium) recomandabilă într-o alimentaţie raţională 

este de 4-6g/zi, deşi frecvent se fac abuzuri. O alimentaţie raţională cu toate principiile nutritive va 

aduce şi un aport adecvat de vitamine, suplimentele de vitamine nefiind necesare în condiţiile unei 

alimentaţii raţionale. Consumul zilnic de lichide se recomandă să fie în jur de 1500 ml şi 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, 
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înăbuşire, coacere şi nu prin prăjirea la grăsimi. 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 sănătăţii fizice şi psihice a fiecăruia. 

 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 

calitatea vieţii, combate stresul. 

Pentru a fi eficient, este bine ca exerciţiul fizic să se efectueze regulat (de 4-5 ori/săptămână), se 

recomandă să dureze 30-50 minute şi să fie de intensitate moderată (mers pe jos rapid, dans, îngrijirea 

propriei grădini etc.). Exerciţiile fizice aerobice, dinamice, cu implicarea multor grupe muscular (înot, 

tenis, gimnastică, jogging) efectuate regulat, duc, de asemenea, la reducerea masei adipoase. O atenţie 

mai deosebită, în sensul monitorizării stricte a activităţii fizice, se impune la cei cu afecţiuni ale 

membrelor inferioare, afecţiuni cardio-vasculare şi respiratorii. Stresul este folosit pentru a descrie o 

reacţie de disconfort a organismului (nervozitate, nelinişte, tensiune), determinată de un eveniment 

negativ. Multe personaje ajung să aibă excese alimentare ca modalitate de a face faţă situaţiilor de stres. 

Consumul de alimente este folosit ca mijloc de abatere a atenţiei de la anumite probleme, de relaxare şi 

destindere.  

 Importanţa unui somn odihnitor. Somnul normal are rol în reflectarea metabolică, în 

conservarea energiei şi în consolidarea amnezică. Pentru desfăşurarea unei activităţi fizice şi psihice 

normale, sunt necesare 8 ore de somn pe zi, cu respectarea ritmului somn-veghe. 

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. Ca motivaţie interioară pentru a menţine un mod de viaţă sănătos, 

trebuie să ne amintim că: “Sănătatea nu este totul, dar fără săntate, totul este nimic!” 
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VITAMINA C. VITAMINA VIEŢII 

 

Prof. Nagy Laura Magdalena 

Colegiul Tehnic “Transilvania” Baia Mare, jud. Maramureș 

               

Motto: "Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu 

ea." (Hipocrate) 

 

 Vitaminele sunt substanţe organice care în cantităţi foarte mici îndeplinesc în organismul uman 

funcţii specifice, fiind necesare pentru creşterea şi funcţionarea normală a organismului. Ele nu produc 

energie ca hidraţii de carbon şi nu sunt utilizate în constituţia celulei ca proteinele, dar sunt esenţiale 

pentru organism. 

 Cea mai veche clasificare a vitaminelor dată în 1915 de Orborn şi Mendel preconiza împărţirea 

vitaminelor în două clase, în funcţie de solubilitatea lor, în lipide şi solvenţi organici precum şi apă:  

 vitamine hidrosolubile (cele solubile în apă) 

  vitamine liposolubile (cele solubile în grăsimi) 

O armă împotriva tuturor bolilor, probabil cea mai genială dintre invenţiile naturii, este 

vitamina C, sau acidul ascorbic, cum o numesc specialiştii. Dacă s-ar decerna medalia de aur la o 

olimpiadă a substanţelor nutritive, ea ar fi câştigată, fără niciun dubiu, de vitamina C. 

Lipsa ei din alimentaţie produce boala numită scorbut. Avitaminoza apărea la populaţia oraşelor 

asediate, în cursul călătoriilor pe mare, în expediţiile polare din cauza lipsei din alimentaţie a 

alimentelor proaspete de origine vegetală, observaţie făcută în 1671 de către Venette. 

La începutul secolului al XX - lea (1907) s-au făcut, de către Holst şi Fröhlich, primele cercetări 

experimentale, cu izolarea unui "principiu antiscorbutic". Două decenii mai târziu, în anul 1928, Szent 

Györgyi a reuşit să izoleze pentru prima dată un compus puternic reducător "acidul hexuronic" denumit 

ulterior acid ascorbic.  

Cantităţi apreciabile de vitamina C se găsesc în fructele de măceşe (1500 mg/100 g), în ardeiul 

roşu (190 mg/100 g), în coacăze (150 mg/100 g), în fructul de kiwi (92 mg/100 g), în broccoli (80 

mg/100 g), precum şi în citrice portocale, lămâie (70-71 mg/100 g). De asemenea, vitamina C se 

găseşte în ficat, rinichi, creier si lapte. 

Omul necesită zilnic 50 - 75 mg vitamina C; se admite în general ca necesară o cantitate de 1mg 

vitamina C/kg corp. Necesitatea organismului faţă de vitamina C creşte în cazul: fumatului, febrei, 
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stresului, muncii fizice, utilizării unor medicamente (aspirină, anticoncepţionale) şi frigului. Vitamina 

C are un rol multiplu şi complex în organismele animale şi vegetale. Este cel mai redutabil inamic al 

multor boli. 

În cei 86 de ani de la descoperirea vitaminei C a fost cunoscută deja sub numele de "făcătoare 

de minune", este uşor de văzut de ce. 

 În sistemul imunitar, vitamina C este duşmanul neînduplecat al oricăror agenţi patogeni, al 

paraziţilor, virusurilor prin participarea ei la formarea anticorpilor, asigurând astfel rezistenţa 

organismului la infecţii. 

 Una din fucţiile biologice de bază ale acidului ascorbic este formarea colagenului. Colagenul este 

principala proteină a ţesuturilor conjunctive, rolul ei este de a conferi rezistenţă şi de a păstra 

integritatea structurală a ţesuturilor în consistenţa cărora intră. În acelaşi timp, tonifică şi netezeşte 

pereţii tuturor vaselor de sânge de la cele mai mari până la capilarele de dimensiuni microscopice. 

 Vitamina C participă de asemenea la activarea sau producerea substanţelor chimice vitale 

precum dopamina, noradrenalina şi adrenalina în sistemul nervos sau în glandele suprarenale. 

Noradrenalina are alături de adrenalina o acţiune excitantă, activează circulaţia, face să crească 

tensiunea arterială, fluxul de sânge către muşchi.  

 Vitamina C face parte din grupa principalilor antioxidanţi care combat radicalii liberi care odată 

ajunşi în organism pot cauza modificări structurale şi funcţionale. Astfel, vitamina C ajută celulele din 

corpul nostru să se reînnoiască în permanenţă şi să-şi păstreze sănătatea. 

 Lichidul lacrimal conţine de 30-50 ori mai multă vitamina C decât sângele. Un cristalin afectat de 

cataractă e sărac în vitamina C. Un supliment (de aproximativ 1 gram pe zi) poate stopa şi chiar 

vindeca boala. De asemenea, vitamina C le poate fi de ajutor şi suferinzilor de glaucom. Administrată 

în doze mari (până la 30 grame zilnic), ea face să scadă tensiunea intraoculară. 

 De asemenea, vitamina C intervine şi în metabolismul fierului şi în hemoglobinogeneză. 

 Vitamina C joacă un rol important împotriva cancerului. De-a lungul anilor multe studii au 

constatat că vitamina C este un agent eficient anticancer. Pentru a preveni apariţia cancerului, acidul 

ascorbic funcţionează în următoarele moduri: protejează ADN - ul de la distrugerea cauzată de radicalii 

liberi, reduce nivelul modificărilor genetice sau a aberaţiilor cromozomiale, neutralizează efectele 

apărute în organism datorită substanţelor poluante prin stimularea enzimelor detoxificante din ficat, 

sporeşte cantitatea de material intracelular astfel că celulele canceroase nu mai reuşesc să se infiltreze 

printre celule şi, nu în ultimul rând, reduce dezvoltarea nitrozaminelor, din nitraţii, care reprezintă 

factori cancerigeni. Încă din 1940 cercetătorii au observat legătura dintre cancer şi lipsa vitaminei C din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_nervos
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gland%C4%83_suprarenal%C4%83&action=edit&redlink=1
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mâncare. Studii recente au arătat că datorită cantităţii reduse de vitamina C din organism acesta este 

predispus mai uşor de a face cancer. 

  Vitamina C are o însemnătate covârşitoare pentru psihicul nostru. Ca substanţă stimulatoare şi de 

protecţie la nivelul glandei hipofize, ea face posibilă secreţia a zece hormoni, ce dirijează patru 

domenii: creşterea, funcţiile tiroidei, stresul şi sexualitatea. 

 Vitamina C este necesară şi pentru sinteza serotoninei, o substanţă fără de care n-am reuşi să ne 

relaxăm şi să dormim.  

 O descoperire de ultimă oră a oamenilor de ştiinţă vine să confirme definitiv însemnătatea vitaminei 

C pentru sănătatea noastră mentală şi psihică. E vorba de aportul ei la transmiterea impulsurilor 

nervoase, la stimularea memoriei şi capacităţii de concentrare.  

Iată cum vitamina C poate să fie substanţa care ajută la prevenirea multor boli de la 

indispoziţiile zilnice, precum simpla răceală, până la boli devastatoare, precum cancerul. 
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EDUCAŢIA, ALIMENTAŢIA ŞI MIŞCAREA – 

FACTORI IMPORTANŢI ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

Prof. Negoescu Stela 

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Bucureşti 

 

       Motto: “Educaţia este cea mai mare problemă şi cea mai grea care s-a putut da spre 

rezolvare omului” - Immanuel 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 
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principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru. 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. Evoluţia ştiinţifică 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, 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 
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comportament a factorilor favorabili sănătăţii, favorabili unei dezvoltări armonioase: alimentaţia 

sănătoasă, mişcarea, exerciţiile fizice, odihna fizică şi 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. 

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. 

Sportul îi învaţă pe elevi să piardă cu demnitate, nu numai să câştige în întreceri, ceea ce 

înseamnă un câştig educativ de mare importanţă pentru formarea lor ca indivizi şi totodată pentru 

integrarea lor în colectiv, societate. Astfel, elevii se obişnuiesc cu disciplina vieţii, învaţă să-şi 

organizeze şi să-şi programeze activitatea într-un anumit fel, raţional alternând efortul fizic cu cel 

intelectual, cultivând odihna şi munca în mod inteligent. În următoarele decenii, felul în care individul 

îşi va consuma timpul liber va fi mai semnificativ şi mai important pentru profilul personalităţii sale. În 

condiţiile în care civilizaţia tehnică introduce, prin automatizare, în procesul de muncă, din ce în ce mai 

mult maşina care preia de la om multe din funcţiile sale, lăsându-i acestuia în mare măsură numai 

funcţia de concepţie şi coordonare, ea eliberează energii spirituale imense, pe care personalitatea 

umană va trebui să le consume în mod inteligent şi fructuos. Pentru aceasta însă este necesar să se 

formeze deprinderi şi obişnuinţe de consumare a timpului liber într-un mod corespunzător încă din 

copilărie. Cel mai mare câştig al elevilor care fac în mod regulat mişcare este starea lor de sănătate. 
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Beneficiile mişcării asupra sănătăţii sunt numeroase. Un stil de viaţă activ din punct de vedere 

fizic furnizează energie, facilitează înlăturarea efectelor nocive ale stresului, creşte sentimentul de 

autocontrol şi de încredere în sine. Exerciţiul fizic are implicaţii majore asupra stării de sănătate şi 

previne îmbolnăvirea prin dezvoltarea abilităţilor fizice ale organismului (capacitate cardiacă, 

pulmonară, masă musculară, densitate osoasă). 

 Rolul alimentaţiei în dezvoltarea copiilor 

  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 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. 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 

înseamnă 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 ce priveşte mâncarea, astfel încât să ne bucurăm de sănătate îndelungată, de o bună 

condiţie fizică, psihică şi intelectuală. 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. 
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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. 

Un pericol ascuns în majoritatea alimentelor pe care le cumpărăm este reprezentat de aditivii 

alimentari. Aceste E-uri, cum sunt cunoscute, au invadat întreaga industrie alimentară. În toate ţările se 

adaugă E-uri alimentelor în scopul conservării lor o perioadă mai lungă sau pentru îmbunătăţirea 

calităţilor gustative ale acestora. Unele dintre aceste substanţe sunt nocive, toxice, chiar cancerigene. 

Oamenii de ştiinţă afirmaă că, în cantităţi mici, consumul lor nu constituie un pericol pentru organism. 

Totuşi, pentru a preveni eventualele pericole, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană au 

interzis o parte din "E"-uri. În România, laboratoarele nu pot detecta toţi aditivii ce sunt introduşi în 

alimente, iar de multe ori produsul este introdus pe piaţă doar prin datele furnizate de producător. 

Există astfel riscul de a nu se respecta cantitatea adaosurilor sintetice conform reglementărilor legale. 

Prin Ordinul MSP nr. 1563/ 2008 s-a aprobat Lista alimentelor interzise preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la  baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii si adolescenţi. 

Alimentele care sunt interzise în şcoli sunt: cartofi prajiţi, chips-uri, covrigei, sticks-uri, snacks-uri, 

alune, prăjituri, bomboane, acadele, sucuri carbogazoase. Nutriţioniştii propun ca aceste alimente să fie 

înlocuite cu fructe, salate, lactate degresate şi apă sau sucuri naturale. 

Despre rolul alimentelor şi alimentaţiei s-ar mai putea vorbi şi în legătură cu: proteinele, 

glucidele, lipidele, vitaminele etc.,  dieta sportivilor, boli alimentare generate la diferite vârste, alimente 

care favorizează efortul intelectual, obezitatea tot mai întâlnită în rândul copiilor şi tinerilor, reţete 

culinare şi raţii alimentare şi multe, foarte multe alte subiecte. 
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INFLUENȚA ALIMENTAȚIEI FAST-FOOD 

 

Prof. Negoianu Nicoleta  

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” București 

 

Globalizarea ce caracterizează secolul în care trăim pare a cuprinde chiar și alimentele pe care 

le consumăm. Afirmația este cu atât mai adevărată dacă privim estimările specialiștilor cu privire la 

importurile și exporturile de produse alimentare, dar și de francize de lanțuri de restaurante. Fast food-

urile se extind internațional cu o viteză uimitoare.  

Fast-food…junk-food 

Dacă alegem să mâncăm în oras, fast food-urile par a fi cea mai ieftină și la îndemână opțiune. 

Din păcate însă nu și cea mai sănătoasă. Mâncarea se face repede, o luăm la pachet dacă timpul nu ne 

permite să stăm să o mâncăm acolo și astfel facem economie de timp și de bani, într-o lume în care 

aceste două elemente par a fi de preț. Iar sănătatea trece pe locuri codașe. De foarte puține ori ne 

gândim cu adevărat la ce mâncăm și este adevărat că și fast-foodurile în sine ne fac foarte ușor să le 

alegem, deoarece sunt foarte multe. 

Oriunde ne uităm, putem da cu ochii de un fast-food, sau de vreun chioșc cu mâncare. Iar dacă 

nu îl vedem, cu siguranță știm unul aproape de casă sau de birou, care să ne ajute să ieșim din impas 

când ne gândim: Ce să mâncăm? În ultima vreme parcă suntem din ce în ce mai sufocați de fast-food-

uri. Sunt peste tot! În hipermarketuri, în centrele comerciale, pe stradă, chiar și în benzinării. Suntem, 

de asemenea, îndemnați să mâncăm cât mai des la fast-food: reclamele radio sau tv, dar și modurile 

atractive de atragere a consumatorilor sunt câteva din elementele care au făcut fast-food-ul un element 

cvasiconstant în viața noastră.  

De-a lungul timpului au apărut foarte multe zvonuri despre alimentele, dar și despre 

restaurantele care le comercializează. Nu de puține ori astfel de zvonuri au redus vânzările și i-au făcut 

pe producători să fie mult mai atenți la conținutul produselor. Totuși, fast-food rămâne unul din 

principalele tipuri de alimentație inclus în termenul generic de junk- food. Un astfel de termen descrie 

de obicei alimentele foarte bogate în calorii, dar sărace în valori nutritive. Definiția și alimentele care se 

încadrează în această categorie variază foarte mult, în funcție de tipul de specialist întrebat: nutriționist, 

pediatru, medic de familie.  

Mulți consideră chiar și pizza junk food. Apartenența ei la această categorie este însă contestată, 

deoarece ea poate conține brânză, roșii, carne, care au reale principii nutritive. Dacă blatul este făcut 

http://www.sfatulmedicului.ro/Legislatia-familiei/legea-privind-interzicerea-mancarii-fast-food-in-scoli_3357
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din făină integrală și are toppinguri vegetale, nu mai există motive ca ea să fie încadrată în alimentele 

nesănătoase. Uneori, junk food sunt considerate și unele cereale, care au un conținut exagerat de ridicat 

de zahar și carbohidrați. În aceste cazuri beneficiile aduse organismului prin conținutul în fibre sunt 

depășite de riscurile asociate procentului ridicat de glucide.  

Una din cele mai importante probleme asociate produselor de tip fast-food este aceea că nu 

aduc organismului principii nutritive, că sunt foarte bogate în sare și în grăsimi. Această combinație 

este una de coșmar pentru medici, iar rezultatele ei devin vizibile în scurt timp: modificări ale 

aspectului, supraponderabilitate, accelerarea unor procese metabolice, dezvoltarea rezistenței 

la insulină, favorizarea apariției unor afecțiuni cronice: dislipidemii, diabet. Consumarea lor nu induce 

o stare de sațietate, chiar dacă din punct de vedere nutritiv caloriile furnizate organismului sunt 

suficiente. Ca urmare, tendința este de a consuma cât mai mult, ceea ce duce în timp la 

supraalimentare. Pericolul apariției supraponderabillității (şi al obezităţii) este, în astfel de situații, chiar 

mai ridicat.  

Un alt inconvenient este acela că alimentele fast-food pot înlocui alte produse, mult mai 

hrănitoare și mai sănătoase. Sucurile carbogazoase ajung să înlocuiască, astfel, lactatele, sucurile 

naturale, ceaiurile. Fructele proaspete sunt înlocuite cu mici gustări rapide, iar majoritatea legumelor 

incluse în meniuri sunt cartofii prăjiţi și salata verde. Alimentele fast-food s-au modificat foarte mult 

de-a lungul timpului, însă adevărul despre acestea este încă discutabil. Cât sunt ele de periculoase 

pentru sănătate, de fapt? Sunt riscurile atât de mari sau motivele de îngrijorare nu ar trebui să ne 

preocupe atât de mult? Specialiștii au considerat necesar ca aceste date să fie lămurite, iar consumatorii 

să știe cât mai bine ce cumpără și să poată decide, în cunoștință de cauză, dacă produsul respectiv este 

bun sau nu. 

 Alimentele fast-food şi riscul supraalimentării. Mâncarea la fast-food pare foarte 

diversificată: pui, cotlete, hamburgeri, sandwichuri dintre cele mai variate, sosuri, cartofi 

prăjiti, salate, fasole, deserturi înghețată, sucuri… Iar enumerarea poate continua. Chiar și în astfel de 

situații, indiferent de opțiuni, și indiferent de modul în care sunt combinate, alegerea mâncării de fast-

food se menține nesănătoasă.  

Cei mai afectați pe termen lung sunt consumatorii fideli, cei care mănâncă zilnic la fast-food. 

Alarmați de faptul că din ce în ce mai mulți copii preferă o astfel de alimentație, dar și de faptul că 

aceasta este consumată în cantități ridicate, specialiştii au investigat problema și au ajuns la concluzia 

că de fapt există ceva tipic alimentelor fast-food care determină acest consum exagerat. În cadrul 

studiului care a relevat această observație au fost incluși adolescenți cu vârstele cuprinse între 13 și 17 
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ani, cărora li s-a oferit mâncare fast-food, la trei mese. Aceasta a inclus bucăți prăjite de pui, cartofi 

prăjiţi și o băutură carbogazoasă. 

La prima masă mâncarea a fost servită în cantitate mare, o singură dată. La a doua masă 

cantitatea a fost mai mică, iar la a treia masă s-a servit iar o cantitate mare de mâncare, dar în porții mai 

mici, la intervale de 15 minute. Concluzia a fost că, indiferent de cât de multă mcâncare a fost servită, 

adolescenții tot nu se puteau sătura, în ciuda faptului că foarte multe din caloriile zilnice proveneau din 

astfel de alimente. Specialiştii au sugerat că există anumiți factori care stimulează această 

supraalimentare, principalii incriminați fiind:  

 Conținutul redus în fibre;  

 Gustul bun;  

 Existența unui număr ridicat de calorii în alimente de dimensiuni mici;  

 Conținutul ridicat în grăsimi;  

 Conținutul ridicat în glucide, mai ales sub formă lichidă.  

Se pare însă ca pericolele asociate acestor produse nu se limitează doar la un aport exagerat de 

grăsimi nesăturate, de glucide, calorii, ci și la intoxicația alimentară. În cazul în care produsele nu sunt 

procesate corespunzător, dacă nu sunt prăjite mai mult și sunt servite insuficient preparate termic în 

graba cu care sunt făcute, există posibilitatea reală de contaminare a lor cu diverse bacterii. Acest risc 

există și dacă astfel de produse sunt depozitate în locuri insalubre sau sunt ținute prea mult timp la 

temperaturi neadecvate. E.coli şi Salmonella sunt printre cele mai frecvent bacterii incriminate în astfel 

de toxiinfecţii alimentare. Gastroenteritele care apar secundar consumării unor alimente contaminate nu 

sunt doar probleme de sănătate strict teoretice cu care pacienții se pot confrunta, ci reprezintă cazuri 

concrete. 

 Alimentele junk food și influența mass media.  În prezent, majoritatea reclamelor la produse 

alimentare, mai ales cele care au public țintă copiii, promovează produse hipercalorice, bogate 

în sare și zahăr și reduse în fibre şi vitamine. Reclamele își fac datoria, iar copiii sunt încurajați să le 

ceară părinților, care, în final, le cumpără. 

Specialiștii au realizat un studiu în care au inclus copii cu vârstele între 9-11 ani. Acestora le-au 

fost prezentate reclame la alimente și la jucării și apoi le-a fost oferită mâncare. S-a observat că după 

urmărirea reclamelor la alimente, copiii au mâncat mai mult decât după ce au urmărit reclamele la 

jucării. Copiii obezi care au fost încadrați în studiu și-au crescut cel mai mult aportul alimentar după 

urmărirea reclamelor (134%), comparativ cu copiii supraponderali (101%) și copiii normoponderali 

(84%). 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/sarea-in-exces-afecteaza-sanatatea_1493
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 Cum să îmbunătățim valoarea nutritivă a alimentelor fast food. Cunoașterea este putere, iar 

acest lucru este adevărat chiar și pentru alimente. Este foarte important să știm cât mai multe despre ce 

mâncăm pentru că astfel putem face alegeri cât mai bune. O parte din aceste informații sunt furnizate în 

prezent, chiar de către producători, din dorința de a prezenta consumatorilor cât mai multe despre 

produsele oferite. 

Specialiștii știu că nu este ușor să evităm mâncarea de la fast-food, mai ales când avem un 

program aglomerat care nu ne permite să mâncăm liniștiţi, dacă trebuie să ne limităm la hamburgeri și 

cartofi prăjiți pentru a avea energie să facem față zilelor aglomerate. De aceea, ne oferă câteva soluții 

practice, căci nimănui nu îi place să audă doar că ceea ce mănâncă este nesănătos, fără să i se prezinte 

și alternative.  

În continuare sunt prezentate câteva recomandări care au drept scop evitarea pericolelor induse 

de excesul consumului alimentelor hipercalorice: 

 Alegeți cu atenție restaurantul la care mâncaţi. Chiar și între fast-fooduri există diferențe, iar 

unele oferă mâncarea mai sănătoasă decât altele. În general, marile lanțuri încearcă să se adapteze 

criticilor și să își modifice produsele, astfel încât să nu își piardă clienții. Lanțurile mai mici nu acordă 

o importanță atât de mare acestor amănunte.  

 Evitați produsele foarte prăjite în ulei, cele care au multe sosuri, maioneză, sau cele gratinate. 

Acestea sunt cele care de obicei sunt bogate în grăsimi nesaturate și au și un conținut exagerat 

de sodium. 

 Înlocuiți sucul carbogazos cu apa. Chiar dacă meniul dumneavoastră vine cu un suc, este mai 

bine să beți apă. Unele sucuri sunt atât de hipercalorice, încât un pahar mare poate aduce chiar și 500 

de calorii. Dacă sucurile naturale sunt făcute pe loc, iar fructele sunt stoarse în fața dumneavoastră, 

acestea pot reprezenta o alternativă sănătoasă, altfel, fiți precauți. Nu întotdeuna un suc 100% natural 

chiar este așa!  

 Alegeți un desert natural. Unele restaurante comercializează și fructe, făcându-vă alegerile mai 

ușoare. Optați mai degrabă pentru un măr decât o plăcintă cu mere! 

 Alegeți pizza, salate sau sandwichuri cu pâine integrală și nu cartofi prăjiți, pui prăjit sau costiță 

―scufundată‖ în sos. 

 Încercați să puneți cât mai puține sosuri salatelor, chiar dacă nu se păstrează gustul. Cu cât 

sosurile sunt mai multe, cu atât se reduce din importanța legumelor consumate, căci salata ajunge să fie 

mai degrabă bogată în lipide și calorii decât în nutrienți și vitamine.  
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 Reduceți porțiile pe care le comandați. Cel mai bine ar fi ca acestea să fie mici sau cel mult 

medii. Nici măcar cartofii prăiți nu trebuie să fie în porție mare, deoarece aceștia conțin foarte multă 

sare.  

 Evitați să adăugați condimente și sare. Astfel de produse sunt deja sărate și condimentate 

(uneori excesiv), deci încercați să vă limitați la ce conține deja produsul respectiv.  

         Specialiştii sunt de părere că ar trebui să limităm și timpul pe care îl petrecem uitându-ne la 

televizor, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Există programe în timpul cărora pauzele 

publicitare abundă în reclame pentru alimente nesănătoase și stimulează astfel dorința tuturor pentru 

consumarea acestora. Este foarte important, ca, oriunde mâncăm, să nu uităm de faptul că tot ce alegem 

să consumăm ajunge să influențeze organismul, într-un fel sau altul.  

 

Bibliografie: 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/adevarul-despre-alimentele-fas-food 

 

MINTE SĂNĂTOASĂ, ÎN CORP SĂNĂTOS     

 

Prof. Niculae Ileana     

Şcoala Gimnazială “Barbu Catargiu” Maia, jud. Ialomiţa 

 

Prin cărţi, marii doctori naturişti şi vindecători te ghidează să descoperi calea spre un stil de 

viaţă sănătos. Ca să înveţi să trăieşti sănătos, trebuie mai întâi să îţi clarifici anumite aspecte: să înţelegi 

cine eşti tu ca fiinţă umană, ce rol au corpul tău, mintea ta şi sufletul tău în această existenţă şi cum 

funcţionează aceste părţi/laturi ale tale. Iar când izbuteşti să înţelegi aceste aspecte ale vieţii tale, atunci 

eşti în măsură să reuşeşti să trăieşti sănătos, frumos, în  fericire, armonie, prosperitate şi aşa mai 

departe. Dar până nu înţelegi aceste lucruri  ale tale, nu ai cum să te bucuri de o viaţă minunată, pentru 

că nu ştii încotro să te îndrepţi. 

Alimentația nesănătoasă și lipsa de activitate fizică contribuie la creșterea numărului de 

persoane supraponderale şi obeze în rândul românilor. Este absolut necesar să înţelegem că o 

alimentaţie corectă şi sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să facă parte din stilul zilnic de 

viaţă. 
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 Stil de viaţă şi mişcare. A face mişcare nu presupune neapărat un abonament la sala de sport. 

Există nenumărate alte modalităţi de a creşte treptat nivelul de activitate fizică şi acestea pot fi integrate 

în viaţa ta de zi cu zi: 

 Hidratarea constantă consumând cel puţin doi litri de apă în fiecare zi; 

 Desfăşurarea unei activităţi fizice de intensitate moderată timp de cel puţin 30 de minute, măcar 

5 zile pe săptămână. Putem face eventual câte 10 minute la câteva ore; 

 Alegerea unei forme de exerciţii fizice adaptate rutinei zilnice: plimbări rapide, fotbal cu copiii, 

ducerea copilului la şcoală pe jos, nu cu maşina, folosirea scărilor în locul liftului, ieşirea în grădină şi 

plantarea florilor, dansul etc.; 

 Alegerea unor activităţi pe care le poţi face în familie sau cu prietenii, fiindcă acestea ne ajută 

să rămânem motivaţi; 

 Odihna şi relaxarea sunt esenţiale. Stresul poate duce la probleme de sănătate, iar unii cred că 

predispune organismul la îmbolnăviri. Este recomandat somnul, cel puţin 7 ore pe noapte; 

 Reducerea consumului de alcool şi renunţarea la fumat; 

 Nutriţie sănătoasă pentru o viaţă mai bună; 

 Când mănânci la gustare fructe, legume şi mici porţii de proteine (alune nesărate, iaurt, brânză), 

vei putea evita excesele la masa de prânz sau cină; 

 Schimbă-ţi opţiunile alimentare adoptând o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă; 

 Mănâncă la ore fixe, pe cât posibil; 

 Reducerea aportului de zahăr, grăsimi săturate şi sare din alimentaţie; 

 Asigurarea unui aport regulat de lichide pentru a rămâne hidratat.  

 Recomandări pentru un stil de viaţă activ, nutriţie echilibrată şi combaterea obezităţii: 

 Consumul de  fructe şi legume pentru a obţine o serie diferită de micro-nutrienţi; 

 Optiunea  pentru brânzeturi cu conţinut scăzut de grăsimi; 

 Consumul de lapte, ca băutură în timpul mesei; 

 Gătitul cu carne slabă; 

 Fierberea, coacerea sau prepararea la grătar a alimentelor; 

 Consumul de peşte, de cel puţin 2-3 ori pe săptămână. 

 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 (nesănătos) cu un mod 

de trai 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. Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru  



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

300 

 

a evita anumite boli. Trăind sănătos ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe 

partea fizică cât şi cea emoţională. Nu oricine poate avea un trup perfect, dar oricine poate avea o 

sănătate bună, un număr corect de kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

 Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. Alimentele pe 

care le consumi afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mentală. Subiectul 

alimentaţiei ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, regimuri alimentare şi cure ce 

promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neapărat aderarea la o filozofie 

strică de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau satisfacţie. Înseamnă echilibru, 

moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, ce poate fi apoi extins.  

O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-6 ori pe 

zi), cereale integrale, grăsimi sănătoase (Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne 

slabă. Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii 

redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. 

Este recomandat să evităm sau să reducem treptat consumul de alimente procesate, zahăr, sare 

şi grăsimi. Consultă întotdeauna etichetele produselor pentru a determina valoarea nutritivă a acestora, 

precum şi ingredientele şi provenienţa lor. Trebuie să încercăm să reducem la minim consumul de 

alcool şi să eliminăm  băuturile carbogazoase, ce au un conţinut ridicat de zahăr. În ceea ce priveşte 

apa, o bună hidratare este esenţială pentru funcţionarea în condiţii optime a organismului şi pentru 

eliminarea toxinelor. Recomandările diferă în ceea ce priveşte consumul optim de apă, însă cifrele se 

învârt în jurul valorii de 3 litri pe zi pentru bărbaţi şi 2,2 litri pentru femei. Trebuie să mai reţinem că 

mitul potrivit căruia a mânca sănătos înseamnă a mânca scump este doar atât, un mit. Există foarte 

multe reţete extrem de sănătoase care pot fi preparate cu un buget redus. 

Corpul uman are nevoie de mişcare, lipsa acesteia ducând pe termen scurt şi lung la o 

multitudine de probleme. Exerciţiul fizic ne ajută să ne menţinem în formă inima şi sistemul circulator, 

plămânii, să ne protejăm articulaţiile dezvoltând musculatura sau să ardem caloriile în exces.  

Un alt beneficiu este eliberarea de endorfine, substanţe ce ne dau o stare de euforie şi ce reduc 

percepţia durerii. Starea generală de bine şi reducerea riscului de depresie sunt date şi de întărirea 

respectului de sine sau de socializare, în cazul în care practicaţi sporturi împreună cu prietenii sau cei 

dragi. 

 

Bibliografie:  

1. Campbell, T. Colin - Studiul China  

2. Mencinicopschi, Gheorghe - Adevărul despre alimente, nutriţie sănătoasa şi diete. Ortodietoterapie  
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3. Batmanghelidj, Fereydoon - Puterea miraculoasă a apei  

4. Joja, Oltea - Psihosomatica între medicină şi cultură   

  

MĂNÂNCI SĂNĂTOS, TRĂIEȘTI SĂNĂTOS 

 

Prof. Niță Viorica 

Școala Gimnazială “Aurel Solacolu” Ogrezeni, jud. Giurgiu 

 

Motto: “Pentru sănătatea noastră, ar fi bine să înţelegem faptul că suntem ceea ce mâncăm, dar 

şi ceea ce nu mâncăm” -  Gheorghe Mencinicopschi. 

   

Să trăieşti cât mai mult, în stare de sănătate şi mulţumire, nu este prea complicat. E sufficient să 

aplici consecvent câteva reţete simple. Şi longevitatea se învaţă, ca orice lucru de pe pământ. De multe 

ori, suntem prinşi în capcana tentaţiilor culinare de la supermarket sau din restaurant. Şi nu puţine sunt 

cazurile când nu le putem ocoli. Micile excese sau derapaje culinare sunt premise ocazional dacă avem 

însă grijă ca dieta noastră să fie echilibrată în cea mai mare parte a timpului. Asta înseamnă să-i oferim 

organismului nutrienţii esenţiali pentru a ne păstra sănătatea şi starea de bine cât mai mult timp. 

În mod obişnuit efectele adverse ale mâncării se văd după un timp mai mult sau mai puţin 

îndelungat, după ani şi chiar zeci de ani, în funcţie de sensibilitatea personală a fiecăruia şi de perioada 

de timp în care consumăm alimente nesănătoase. Cu cât se începe mai devreme consumul alimentelor 

nesănătoase (uneori – da, nu exagerez cu nimic – din viaţa intrauterină) efectele adverse apar la vârste 

mai tinere, avertizează acesta. 

Hrana este sursa de energie necesară pentru susţinerea activităţii tuturor celulelor organismului. 

Ea este furnizor de nutrienţi care sunt absolute necesari pentru creşterea şi refacerea celulelor şi dă 

posibilitatea organismului să producă  o varietate de substanţe, hormoni, enzyme şi neurotransmiţători, 

esenţiale pentru buna sa funcţionare. 

Organismul nostru are nevoie de peste cincizeci de nutrienţi esenţiali pentru a se dezvolta, 

creşte şi rămâne sănătos fizic şi mental. În ultimii ani, teoriile privind alimentaţia au evoluat. Până nu 

demult se credea că evitarea anumitor alimente – grăsimile, de exemplu – asigură o dietă sănătoasă. 

Deşi reducerea consumului de grăsimi este considerată importantă, acum se pune accent mai mare pe o 

dietă variată, cu alimente bogate în nutrienţi, echilibrată. 
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Piramida nutriţiei sănătoase. Prezintă ce calităţi din fiecare grup de alimente este bine să 

includeţi în dieta zilnică. Alimentele de la baza piramidei ar trebui să constituie şi baza alimentaţiei, în 

timp ce acelea din vârful piramidei ar trebui introduce doar în cantităţi foarte mici. 

 

Dulciuri: (vârful piramidei) îndulciţi hrana cu puţină miere sau zahăr, dar folosiţi-le cât  mai 

rar. Alimentele dulci furnizează rapid energie şi doar rareori mici cantităţi de minerale. 

Carbohidraţii. Aceştia reprezintă cea mai important sursă de energie pentru organism. 

Principalele alimente care conţin carbohidraţi sănătoşi sunt legumele, fructele, cerealele integrale şi 

laptele. Zahărul şi mierea pot furniza carbohidraţi organismului, însă aceştia se absorb rapid în 

organism şi, astfel, induc rapid foamea. Proporţia ideală a carbohidraţilor în dietă variază de la 40 la 55 

la sută, conform specialiştilor în nutriţie. 

În timpul digestiei, carbohidraţii sunt transformaţi în glucoză, aceasta este transportată către 

celule, iar acestea o folosesc ca sursă de energie cu ajutorul insulinei secretate de pancreas. În cazul 

excesului de carbohidraţi, aceştia sunt stocaţi în organism sub formă de grăsime. 

Cumpărarea şi prepararea hranei. Când cumpăraţi alimente, gândiţi-vă care sunt cele mai 

sănătoase. De exemplu, carnea de pasăre şi peştele sunt de preferat cărnii roşii, care conţine mai multe 

grăsimi saturate. Alegeţi uleiurile obişnuite prin presare la rece, bogate în grăsimi mono- şi 

polinesaturate cu efect benefic, în loc de unt sau alte grăsimi solide, care conţin grăsimi saturate. 

Alegeţi produse lactate cu conţinut mic de grăsimi, alimente organice – fructe, legume folosite 

fără folosirea pesticidelor, antibioticelor sau a hormonilor de creştere. Îmbunătăţiţi-vă nutriţia 

consumând alimente cât mai puţin prelucrate chimic sau biologic, cum ar fi cerealele integrale, fructele 

şi legumele proaspete. Este bine de ştiut că valoarea nutriţională a alimentelor proaspete se păstrează 

dacă sunt preparate chiar înainte de a fi servite. În cazul fructelor şi legumelor organice ar trebui, în 

general, să curăţaţi cât mai puţin din coajă. Iar atunci când este vorba despre fructe şi legume 

nonorganice, acestea trebuie spălate cu o atenţie sporită, deoarece insecticidele, fungicidele sau 

http://doctorionline.ro/wp-content/uploads/2011/07/Piramida-nutritionala.jpg
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erbicidele se află în coajă sau frunze.  De asemenea, pentru a păstra conţinutul de vitamine şi minerale 

ale fructelor, este bine ca acesteasă fie fierte cât mai puţin. 

 

Bibliografie: 

1. Morse, Robert – Să trăim sănătos fără toxine 

2. Gunter, Ernst – Hrana vie. O speranță pentru fiecare 

3. McKeith, Gillian – Ești ceea ce mănânci 

4. Montignac, Michel – Mănânc sănătos și rămân tânăr, 2010 

 

O ZI SĂNĂTOASĂ, O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Orgovan Eris Anda 

Liceul Teoretic Special “Iris” Timișoara, jud. Timiș 

 

Un stil de viață sănătos în opinia elevilor mei semnifică: 

 consumul de legume și fructe  

 evitarea consumului de băuturi carbogazoase 

 consumul de apă  

 controlul consumului de dulciuri 

 mese echilibrate și regulate 

 practicarea unui sport  

 evitarea  consumului de droguri, alcool, tutun 

 respectrarea normelor de igienă 

 respectarea unui regim de odihnă (6-8 ore/zi). 

Cu toate că elevii mei au cam sumarizat principiile unui stil de viață sănătos fără prea mari 

eforturi, nu au putut ajunge la o concluzie asupra promovării comportamentelor alimentare sănătoase 

adecvate sănătății fizice și psihice. 

Un stil de viață reprezintă suma obiceiurilor noastre, iar unul sănătos se reflectă în starea 

noastră de bine, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. În concluzie, sănătatea noastră fizică, cât și 

cea psihică este în relație directă cu obiceiurile noaste zilnice, și anume cât și ce mâncăm, cât și ce bem, 

cât și cum ne mișcăm, și nu în ultimul rând cât și în ce măsură dăunăm sănătății noastre! 
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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 

Aceste criterii ce ne definesc starea fizică, cât și cea psihică își pun amprenta în viața tinerilor 

din ziua de azi prin prezența unor aspecte ce, prezentate acestora, îi pot face receptivi la efectele nocive 

asupra lor și la receptivitatea spre schimbare și adoptare a unui stil de viață sănătos. Prezența dinților 

galbeni și a respirației urât mirositoare dobândite în urma fumatului; prezența obezității datorată unei 

diete alimentare neechilibrate sunt doar câteva dintre consecințele unui stil de viață nesănătos, dar care 

poate fi remediată dacă este conștientizată la timp și se lucrează spre a fi reechilibrată. 

 Vrei să-ți miroasă urât respirația? 

 Vrei să ai peste greutatea normală raportată la înălțimea ta? 

 Vrei să fie nevoie să faci sport în fiecare zi două ore pentru a remedia ceea ce puteai controla? 

 Vrei să te simți amețit că nu ai băut apă sau că nu ai mâncat când trebuia? 

 Vrei să adormi și atunci când vrei să stai treaz? 

 Ai vrea să dormi și să nu poți? 

 Vrei să ai ten cu aspect nesănătos? 

 Vrei să ai probleme de memorie și de concentrare? 

Aproximativ 70% din toate bolile sunt cauzate de un mod greşit de viaţă: abuzul de alcool, 

fumatul, mâncatul excesiv, inactivitate, stres, tensiune nervoasă la locul de muncă şi acasă şi, desigur, 

un somn scurt, nesănătos. Ca să avem o stare de bine și răspunsurile la întrebările de mai sus să fie 

„NU!‖ trebuie să urmăm criteriile de bază a unui stil de viață sănătos, toate acestea fiind în puterea 

noastră, dar cu perseverență și multă muncă. 

Eliminaţi pe cât posibil stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun 

că cei care râd în fiecare zi au o inimă mai sănătoasă. Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi 

sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme 

documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă 

largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi 

să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de 

fericire. 
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De asemenea ai grijă de emoţiile tale, exprimă-le la timp. Emoțiile apar, e în firea lucrurilor. Ele 

exprimă poziția ta, reacția ta față de o persoană, o situație de viață ș.a. Identifică-le, observă-le, nu le 

bloca! Nu le lăsă să te ducă pe un drum presărat de trăiri ca istovirea, îngrijorarea, supărarea, lipsa 

entuziasmului, senzația de eșec, de neputință, nerăbdare, iritare, enervare, plictiseală, vinovăție, 

nesiguranță, de nepăsare față de propria înfățișare, față de propria sănătate, dietă. 

Toți ne dorim o viață lungă și fericită, însă ce facem pentru a ne atinge acest țel? În caz că nu 

știai, mai mult de 80% din sănătatea ta depinde de modul în care te hrănești, dacă faci sau nu sport, 

dacă te odihnești, ce emoții și sentimente experimentezi. Restul de 20% este transmis genetic sau are 

legătură cu mediul înconjurător și sistemul de sănătate al țării în care trăiești. 

Cu acestea în minte le repet copiilor și tinerilor: „Fiți perseverenți în viața voastră! Nu uitați, 

fiecare zi trăită sănătos duce la o viață sănătoasă.‖ 

Bibliografie: 

1. http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos 
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83tos_%C8%99i_activ.pdf 

 

SĂ  ÎNVĂŢĂM  SĂ  MÂNCĂM  SĂNĂTOS! 
 

Prof. Orhean-Vrânceanu Maria - Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, jud. Suceava                                                                                                          

Prof. Orhean-Vrânceanu Constantin Ionuţ - Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, jud. 

Suceava 

 

Motto: „Fie ca mâncarea să-ţi fie medicament şi medicamentul să-ţi fie mâncarea” – Hipocrate 

 

Toţi ne facem cumpărăturile în supermarket şi, de voie, de nevoie, cumpărăm ceea ce se află pe 

rafturile acestora. În acelaşi timp, vrem hrană sănătoasă. În aceste condiţii, se pune întrebarea cum alegi 

ceea ce este cu adevarat sănătos din noianul de produse pe care le oferă marile magazine.  

           Mâncarea sănătoasă înseamnă hrană reală, lipsită de aditivi, bogată în nutrienţi de calitate, fără 

adaos de zahăr şi exces de sare, cât mai curată din punct de vedere al chimicalelor. Aceste alimente se 

găsesc şi pe rafturile din supermarket. Secretul este să ştii să o alegi! 

http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos
http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/cele-6-principii-ale-unui-stil-de-viata-sanatos/
http://www.instilulmeu.ro/adopta-un-stil-de-viata-sanatos/
http://www.sustenabilitaterurala.ro/files/pages_files/Stil_de_via%C8%9B%C4%83_s%C4%83n%C4%83tos_%C8%99i_activ.pdf
http://www.sustenabilitaterurala.ro/files/pages_files/Stil_de_via%C8%9B%C4%83_s%C4%83n%C4%83tos_%C8%99i_activ.pdf
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Mâncarea noastră cea de toate zilele a devenit din ce în ce mai scumpă şi mai proastă. Atunci 

când mergem la magazin suntem bombardaţi vizual de sute de produse, majoritatea ambalate cât mai 

atractiv, astfel încât să ne fure privirea şi să ajungă în coşul nostru de cumpărături. Din păcate însă, de 

cele mai multe ori nu verificăm şi lista de ingrediente pe care le conţin produsele pe care dorim să le 

achiziţionăm şi ne referim aici la E-uri. Așadar, fiți atenți ce anume cumpărați de mâncare din 

supermarket! Nu uitați că există și alternative mult mai ieftine, mai comode și, cel mai important, foarte 

sigure. 

Deoarece azi ne confruntăm cu atâtea probleme ale sistemului imunitar, trebuie să ne asigurăm 

că măcar 51% din fiecare masă e crudă, pentru a nu mai împovăra sistemul imunitar deja împovărat. 

Cum poţi să construieşti un edificiu care să te astepţi să dureze 100 de ani cu materiale de construcţie 

de proastă calitate? La fel şi cu corpul tău, cum te aştepţi să te ţină corpul o viaţă lungă şi plăcută 

dacă nu îi oferi susţinerea necesară?  Fiecare persoană, fiecare cultură, fiecare limbă, fiecare ţară o 

ştie. Eşti ceea ce  mânânci! 

Noi nu spunem să te laşi subit de fumat, de alcool, de mâncarea fast-food, de nimic vicios. Ci 

adaugă din când în când o masă completă de hrană vie, când eşti în mall cumpără-ţi un suc mare de 

ţelină/măr/morcov şi lasă celulele tale să experimenteze ceva nou şi nu doar obişnuita băutură 

carbogazoasă. Fă acest lucru în fiecare zi sau măcar în fiecare săptămână, şi atunci celulele tale, 

miliarde de celule, vor începe să-ţi ceară mai mult din bunătăţile din Cultura Vieţii. Acest proces se 

numeşte procesul de chelare sau eliminare prin chelare. Adică lucrurile bune încep să împingă în afară 

lucrurile rele . 

Industria fast-foodului este în floare, industria farmaceutică este în floare şi în spitale este tot 

timpul criză de paturi pentru că sunt pline cu bolnavi. Poţi face o conexiune între aceste 3 industrii? De 

ce nu se educă publicul cum să nu facă diabet şi cum să scape de diabet (diabetul zaharat se poate 

inversa în 3 săptămâni prin oprirea genelor diabetogenice şi stimularea genelor anti-diabetogenice) în 

schimb se cheltuie milioane de dolari/euro pe cercetare şi stabilirea unor protocoale cu tratament pe 

bază de celule din animale. 

Azi poate mai mult decât oricând, se vorbeşte despre ideea de a mânca sănătos. O grămadă de 

experţi îşi dau cu părerea, unii se contrazic, teorii vechi acum sunt răsturnate şi nici nu ştii ce să mai 

crezi, parcă îţi vine să nu mai mănânci nimic. Dar totuşi, nevoia de supravieţuire te cam obligă. 

Şi atunci ce este de făcut? Cum ştii să îţi alegi mâncarea? 

Dacă ar fi să vorbim de ce este mai simplu, atunci cel mai simplu şi la îndemână este să 

mânânci orice, adică orice îţi face plăcere, fără să te gândeşti la consecinţe, fără să te uiţi la calorii, pe 
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principiul ―dacă mâine mor, să ştiu că azi m-am simţit bine şi am mâncat tot ce am poftit‖. Nu-i aşa că 

e simplu? 

Consider că dacă astăzi alegi mâncare cât mai sănătoasă în detrimentul mâncării de tip fast-food 

sau junk-food, chiar dacă uneori ţi se pare dificil şi poate şi mai scump, este o investiţie pentru 

sănătatea ta, atât în prezent, cât şi în viitor. Gândiţi-vă că suma pe care o plătiţi acum pentru mâncarea 

sănătoasă ar fi echivalentul sumei pe care l-aţi plăti pentru medicamente şi consultaţii la medic în cazul 

în care ar apărea orice tip de boală, pentru că mare parte din ele sunt legate de stilul de viaţă şi asta 

include şi alimentaţia. 

Alegerea este a fiecăruia, important este când facem o alegere, să o facem cu toată 

convingerea. 

 Mizând pe ideea că oamenii vor să mănânce din ce în ce mai sănătos, companiile 
producătoare de alimente au schimbat macazul. ―Bio”, “Eco”, “Fără aditivi”, “Fără coloranţi şi 

conservanţi”, “Fără hormoni de creştere”, “Fără zahăr”, “Cu 30% mai puţine grăsimi”, “Doar 100 

de calorii” – sunt doar câteva din mesajele pe care le găsim din ce în ce mai des pe etichetele 

produselor plasate strategic pe rafturile din magazine. Însă ce înseamnă de fapt aceste mesaje? 

―Mai multe vitamine‖ – Oamenii cred că produsele care sunt bogate în vitamine sunt un 

substituent al fructelor şi legumelor. Nimic mai fals. Studiile arată că separarea vitaminelor de 

minerale din anumite alimente şi adăugarea lor în alte alimente nu are deloc acelaşi efect. Astfel, 

procesarea mecanică a alimentelor nu este sănătoasă. Încercaţi să vă luaţi vitaminele din fructe, 

legume, cereale integrale. 

―Pui fără hormoni de creştere‖ – Această informaţie vinde extrem de bine. Dincolo de asta nu 

ne spune de fapt nimic. Pentru că UE a interzis fermelor să folosească hormonii de creştere, aşa că 

ei pun pe etichetă un lucru pe care sigur nu îl fac pentru că nu au voie. Însă puii crescuţi peste 

noapte sunt plini de antibiotice şi tot felul de furaje care dăunează la fel de mult sănătăţii ca şi 
hormonii de creştere. 

―Fără zahăr‖ sau ―Îndulcitori naturali‖ – Când vedeţi acest mesaj pe produsele cumpărate vă 

gândiţi că sunt sănătoase şi că pot fi consumate în cantităţi mai mari. Însă aceşti îndulcitori “naturali” 

sunt de fapt cât se poate de artificiali. Fructoza sintetică este utilizată în locul zahărului pentru ca 
pe etichetă să dea “bine” la numărul de calorii conţinut de respectivul produs. Aşa că atenţie 

mare! 

―Cu 30% mai puţine grăsimi‖ – Da, într-adevăr au tăiat din grăsimea de origine animală 

din acel produs, însă pentru a păstra “acelaşi gust”, producătorii au adăugat o cantitate mai 
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mare de zahăr, sare şi alţi potenţiatori de aromă. Aşa că este de preferat să consumaţi produse care 

sunt bogate în grăsimi, în detrimentul celor ―sintetice‖. 

RECOMANDĂRILE  NOASTRE: 

 Consumaţi mai puţine alimente industrializate şi excesiv prelucrate. 
 Produceţi în casă sau apelaţi la diferite magazine de profil care nu folosesc doar trend-ul 

bio să vândă produse mai scumpe. E mai greu de găsit aşa ceva, dar, coroborat cu faptul că nu avem 

nevoie, de fapt de multă mâncare, puteţi încerca să mâncaţi mai puţin, dar mai de calitate! 

 Carne mai de calitate – alegeţi surse mai sigure şi care încă mai cresc puii în bătătură şi 
mai hrănesc animalele în mod tradiţional. Ştiu, nu e simplu, dar nu e imposibil! (avem surse de 

carne de pui, vită şi curcan printre membrii comunităţii noastre sau în afara ei, dar persoane de 

încredere!) 

 Miere în loc de zahăr şi evident urmărirea mai cu atenţie a etichetelor pentru că, da, foarte 

multe produse conţin zahăr şi, de fapt, nu vorbim despre miere, ci de anumiţi înlocuitori! (avem surse 

de miere şi sunt mulţi producători mici, care pot asigura necesarul de miere al famiilor noastre). 

 Masa de seară nu mai târziu de ora 20:00. 

 Culcarea înainte de ora 22:00 (lipsa somnului dinainte de miezul nopţii este responsabil de 
infarcturi şi alte accidente vasculare chiar la 30- 35 de ani). Culcatul devreme generează o trezire 

matinală şi un alt ritm de viaţă pe toată durata zilei. 
 Pâine integrală, pâine fără E-uri, pâine de secară. 
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TUTUNUL, ALCOOLUL ŞI DROGURILE, FACTORI NOCIVI ASUPRA 

STĂRII DE SĂNĂTATE 

 

Prof. Pană Ion 

Școala Gimnazială Borănești, jud. Ialomița 

 

Tutunul, alcoolul şi drogurile aduc grave prejudicii pe plan social, familiei, profesiei, unor 

întregi generaţii robite tentaţiei de a fi „la zi―, de a fi „la modă―; moda aceasta care nu uită niciodată să-

şi ceară tributul de la adepţii ei. Despre pericolul acestor droguri, medicina de azi, mai mult decât ieri, 

trage semnalul de alarmă, când, rând pe rând, ne demonstrează experimental, separat pentru fiecare 

drog sau laolaltă, într-o potenţare reciprocă, efectele nocive, ca factori de risc sau factori favorizanţi, 

asupra stării de boală şi efectele agravante, în general, printr-un consum abuziv; aceste efecte se 

manifestă deopotrivă asupra stării de sănătate a individului, subminând-o în timp, într-un mod de cele 

mai multe ori ireversibil. 

„Ţigara este un instrument al morţii, în faţa căruia neutralitatea nu e posibilă.‖ (O.M.S.) 

 În 30 de ani, fumând 20 de ţigări pe zi, plămânii filtrează 160 kg de tutun conţinând 1500 g 

nicotină; doza mortală de nicotină pentru un om este de 0,1 g per oral, adică echivalentul a 20 de ţigări. 

Prin arderea tutunului, pătrunde în organism 40℅ nicotină prin fumul inspirat. Cu fiecare ţigară trec în 

căile respiratorii 3-4 mg nicotină, din care 90℅ sunt resorbite în plămâni. Dar acţiunea tutunului nu se 

opreşte direct la nivelul plămânilor; căile respiratorii superioare sunt agresionate permanent la 

fumători. Iritaţia mucoasei naso-faringiene şi a arborelui bronşic apare în urma acţiunii caustice a 

nicotinei şi substanţelor gudronoase şi fenolice. Există chiar un „sindrom respirator al fumătorului‖ ce 

se manifestă prin tuse, expectoraţie, dispnee, constricţie faringiană şi dureri toracice vagi, pe fondul 

unei scăzute ventilaţii pulmonare. 

O altă categorie de boli unde acţionează fumatul sunt arteritele sau insuficienţele vasculare 

periferice, favorizând apariţia lor sau agravându-le odată apărute. Tutunul provoacă la nivelul arterelor 

aşa-zisele ischemii angiospastice, care uneori duc prin mortificarea ţesuturilor, insuficient sau deloc 

vascularizate, la amputaţia membrelor inferioare. Fumatul, asociat consumului de alcool şi cafea, 

eliberează catecolaminele, substanţe răspunzătoare de tahicardii, hipertensiuni arteriale şi creşterea 

debitului cardiac. 

Efectele nocive ale tutunului asupra aparatului digestiv sunt multiple. În ce priveşte secreţia 

gastrică, la fumători, aceasta este crescută, hiperaciditatea fiind găsită în toate cazurile de gastrită, ulcer 
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gastric sau duodenal. La nivelul aparatului urogenital, tutunul îşi lasă amprenta şi astfel cancerul de 

vezică urinară este de trei ori mai frecvent la fumători în comparaţie cu nefumătorii.  

Efectul negativ al fumatului se manifestă şi asupra musculaturii din organism. La fumători, 

forţa musculară diminuă crescând oboseala muşchiului cu 9-32℅ în raport cu numărul de ţigări fumate. 

Fumatul în timpul gestaţiei şi înaintea ei duce la scăderea curbei ponderale cu 150-240 grame, prin 

întârzierea creşterii fătului şi nu prin scurtarea perioadei de gestaţie. Copiii născuţi din mame fumătoare 

sunt mai sensibili la bronşite şi pneumopatii în primii 2 ani de viaţă, iar dezvoltarea psihică a acestora 

va fi deficitară la vârsta preşcolară. 

Căldura fumului de ţigară produce o vasodilataţie a vaselor superficiale ale feţei ce provoacă 

prurit şi nervozitate. Părul îşi pierde sub acţiunea fumului strălucirea naturală; dinţii se îngălbenesc, iar 

gingiile sunt predispuse la infecţii. Ochii sunt iritaţi, iar conjunctivele, agresionate de acizii din fumul 

de ţigară sunt injectate. 

„Alcoolul dă încredere laşului, eliberează amintirea de gânduri negre, provoacă veselie şi te 

face să uiţi necazurile.‖ (Horaţiu)  

Efectele alcoolului, ca produs de consum periodic sau permanent, se reflectă negativ prin aceea 

că duce până la dezagregarea personalităţii individului, dublată de atingerea funcţională şi organică a 

unor sisteme sau aparate ale corpului omenesc. Alcoolul atacă domeniile intelectual-afectiv şi 

instinctual, perturbând mecanismele intrinseci ale acestora. 

Deşi alcoolicul îşi dă seama, în unele momente de luciditate, că este victima unei obişnuinţe 

rele, în urma căreia este agresionat, el angajează bătălia în cealaltă parte a terenului, în aceea unde 

încearcă să motiveze consumul. Indiferent de legitimitatea acestor motivaţii, el bea pentru a compensa 

– iluzoriu – unele complexe, frustraţii pe fondul unor carenţe ale propriei sale personalităţi. La o 

analiză ştiinţifică, niciunul din pretextele cu care caută să justifice consumul nu rezistă. Alcoolicul este 

un naiv atunci când caută în băutură, pentru laşitatea sa, îndrăzneală, pentru timiditatea sa, încrederea 

în sine, iar împotriva fricii şi conflictului, uitarea.  

Intoxicatul acut (în beţie) sau cronic (în alcoolism) este un individ superficial, cu un 

raţionament absurd, lipsit de voinţă şi simţ moral şi cu tulburări de caracter, ca: minciună, impertinenţă, 

delir de grandoare etc. Implicarea alcoolului în dezorganizarea familiei sau abandonul acesteia este 

frecventă. Alcoolicul este un bolnav psihic ce manifestă o gelozie patologică şi o agresivitate 

nemotivată, care în ultimă instanţă duce la certuri şi divorţ. 

Alcoolicul este un exemplu negativ în educaţia copiilor, iar copiii acestuia sunt taraţi organic şi 

psihic. Observaţiile asupra a 120 de copii concepuţi în stare de ebrietate au arătat că numai 14 au putut 
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fi consideraţi normali sub aspectul psihosomatic; ceilalţi, pe parcursul creşterii, s-au dovedit predispuşi 

la rahitism, tuberculoză, epilepsie şi boli mintale. 

Alcoolismul constituie o problemă medico-socială, în măsura în care creşte morbiditatea, duce 

la neînţelegeri între oameni, la invalidităţi premature, la mari pagube economice; el constituie un factor 

criminogen influenţând sau chiar determinând actele infracţionale. 

Un inamic al omului modern este drogul. „Consumul de droguri nu este decât o sinucidere în 

mai multe etape: un fel de sinucidere în serial.― (Raymond Carter) 

 Dacă în trecut, prin noţiunea de drog se înţelegea orice substanţă farmaceutică de origine 

vegetală, animală, minerală sau de sinteză, care se vindea în aşa-numitele „drogherii― sau „spiţerii―, în 

prezent, când ne referim la drog, droguri sau la drogare, avem imediat în imagine, vizual sau mental, 

substanţele nocive, periculoase, care distrug zeci sau sute de mii de vieţi, în special tinere.  

Dobândite pe cale naturală sau artificială, substanţele care „fabrică visuri― sau care „aduc 

fericirea―, fac an de an mai multe victime decât armele de distrugere în masă. Nicio statistică nu poate 

spune care este numărul exact al consumatorilor de droguri, el poate fi decât estimat. Fenomenul este 

foarte greu de controlat. Deşi interzise, drogurile tind să pătrundă tot mai mult pe piaţa mondială, 

numărul persoanelor care îşi găsesc refugiul injectându-şi „iluzii― este în creştere.                     

Societatea condamnă cu vehemenţă pe consumatorii de droguri ilegale, dar manifestă o relativă 

toleranţă faţă de consumatorii de alcool şi tutun. În realitate însă, şi fumatul şi consumul frecvent şi 

excesiv de alcool pot determina toleranţă şi dependenţă ducând la afecţiuni ale inimii, tractului digestiv, 

ficatului, plămânilor şi sistemului nervos central. 

Drogurile, precum alcoolul, heroina şi tranchilizantele consumate regulat pot duce la 

modificarea reacţiilor biochimice normale din organism şi, dacă nu se continuă administrarea dozelor, 

apar simptomele specifice abstinenţei (tremurături, transpiraţii, simptome asemănătoare gripei). În plus, 

din cauza faptului că sunt depresoare, ele încetinesc reacţiile organismului şi produc o stare de 

somnolenţă, capacitatea de coordonare a mişcărilor este afectată, iar persoana poate cădea şi se poate 

accidenta cu uşurinţă. 

Drogurile, precum amfetaminele, cocaina, ecstasy sunt stimulente puternice, ducând la o 

descărcare de energie, care poate fi fatală în cazul celor care au probleme cu tensiunea arterială. 

Consumatorii de LSD suferă de halucinaţii şi pot fi extrem de tulburaţi după administrare, capabili să 

comită acte periculoase, în special dacă erau anxioşi sau foarte supăraţi înainte să ia drogul.    

Din nefericire, tineretul are o slabă capacitate în ierarhizarea valorilor; interesele şi aspiraţiile 

lor nu sunt bine conturate, trăsăturile volitive fiindu-le dominate de labilitate. Lipsa culturii şi a 
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educaţiei religioase a unei mari categorii de tineri fac ca aceştia să fie cuprinşi de mirajul teribilismului, 

al ieşirii din normalitate, din banal, dar nu prin virtuţi, ci prin excese. 
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TRĂIEŞTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ INTELIGENT 

 

Prof. Papari Viorica 

Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu” Urziceni, jud. Ialomița 

 

Ne dorim o viaţă lungă şi fericită, fără boli şi medicamente. Dar 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 legatură cu mediul înconjurător şi sistemul de sănătate al ţării în care trăim. Stilul de viaţă este 

suma alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi, care au un impact pe termen scurt sau lung asupra 

noastră.  

Vrei să ai cu adevărat o viaţă frumoasă şi împlinită? Iată ce poţi face:  

 Nutriţii optime, cantităţi potrivite, variate şi echilibrate. 

Mănâncă alimente integrale, neprocesate. Ştiu că este aproape imposibil să eviţi toate chimicalele şi 

alimentele procesate din meniul tău zilnic, însă încearcă să consume 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. Evită carbohidraţii albi şi zaharurile din meniu. Redu cantitatea de pâine, paste, 

prăjituri, produse de patiserie, cereale cu arome, cartofi prăjiţi. 
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 Introdu varietatea în dieta ta. Organismul nostru este 

complex şi are nevoie de o cantitate variată de nutrimente pentru a 

funcţiona corect. Prin urmare, consumă produse din mai multe 

grupe alimentare. Ai nevoie de toţi cei trei principali 

macronutrienţi: proteine, grăsimi, carbohidraţi. Conform unor 

cercetători, cele mai sănătoase diete sunt cele bogate în grăsimi 

sănătoase şi scăzute în carbohidraţi. Este important să consumi şi 

produse care conţin acizi graşi Omega-3: peşte gras precum 

somonul, seminţe de in, nuci, fasole, soia. De asemenea, sunt importanţi şi micronutrienţii: toate 

vitaminele şi mineralele de care organismul are nevoie pentru a functiona optim. 

 Consumă cantităţi mari de legume. Ai grijă să introduce zilnic în meniu cel putin şapte porţii 

de legume, obicei care influenţează starea ta de fericire şi de sănătate în general. Cele mai multe 

legume nu au calorii, îţi dau o senzaţie de saţietate şi sunt bogate în vitamine şi minerale. Încearcă să 

consumi 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. Nu există o limită de 

legume pe care trebuie să le ingerezi, spre deosebire de fructe. Şi fructele sunt importante în dieta ta, 

deoarece sunt bogate în antioxidanţi şi nutrimente, însă unele conţin mult zahăr şi de aceea trebuie 

consumate cu moderaţie. 

 Practică mâncatul conştient. Acest ultim principiu al unui stil de viaţă sănătos în ceea ce 

priveşte dieta noastră zilnică te învaţă să fii conştient de felul în care mănânci. Evită să consume 

alimente în faţa televizorului sau a calculatorului, în drum spre serviciu ori în timp ce faci orice altă 

activitate. Acordă-i mesei tale timpul şi locul cuvenit pentru a te bucura de acest obicei. În plus, vei 

mânca doar atât cât să te saturi: creierul tău îţi va comunica mult mai repede când ai atins nivelul de 

saturaţie şi astfel vei evita mâncatul compulsiv. 

În plus, mâncatul conştient nu te ajută doar la pierderea în greutate, ci ameliorează numeroase 

afecţiuni: luptă împotriva diabetului, reduce cheful de a mânca, scade tensiunea şi nivelul 

colesterolului, dar îmbunăteşte şi aspectul fizic. 

 Orice tip de activitate fizică. Pentru a avea o viaţă lungă şi fără boli, alături de o dietă 

sănătoasă trebuie să faci şi sport. Mai exact, orice tip de activitate fizică. Găseşte câteva exerciţii sau 

sporturi care te atrag şi practică-le constant. Încearcă să faci sport de două ori pe săptămână. 

Chiar dacă nu poţi să mergi de două ori pe săptămână la sală, fă câteva exerciţii simple acasă 

sau, de ce nu, la şcoală. De exemplu, în pauze fă mişcare, ridică-te de pe scaun şi mergi timp de 1 

minut prin încăpere. Acasă, încearcă să faci dimineaţa câteva flotări, genuflexiuni şi abdomen pentru a 
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te menţine în formă. Ai weekend-ul liber? Plimbă-te cu bicicleta prin parc sau cu rolele. Sau scoate-ţi 

căţelul afară. Mersul pe jos este foarte sănătos. 

Dacă eşti începătoare şi vrei să mergi la sala de fitness, îţi recomandăm şedinţele de pilates. 

Sunt potrivite pentru tine, deoarece îţi protejează articulaţiile, te ajută să-ţi controlezi musculature 

abdominală, echilibrul şi respiraţia. Poţi chiar să apelezi săptămânal la antrenamentele de rezistenţă şi 

la cele combinate care antrenează mai multe grupe de muşchi: exerciţii cu greutăţi kettlebell, exerciţii 

la bancă, ridicarea cu gantere. Sau alege 60 de minute de exerciţii cardio de trei ori pe săptămână: 

jogging, înot, ciclism, sprinturi. 

 Timp suficient de odihnă, relaxare, somn. Dacă nu dormi suficient, nu vei avea un nivel 

optim de energie şi de productivitate în ziua respectivă. Este important să te trezeşti în fiecare 

dimineaţă la aceeaşi oră şi să mergi la culcare când te simţi obosit. Dacă respecţi acest principiu timp 

de câteva zile, organismul tău se va regla şi te vei simţi mai plină de energie pe zi ce trece. 

 Fără stres. Stresul nu numai că te face să fii irascibilă tot timpul, dar îţi afectează şi starea de 

sănătate a organismului. Există numeroase metode prin care poţi să ţii sub control stresul, de la yoga şi 

meditaţie până la practicarea unor sporturi. Găseşte cea mai eficientă modalitate care te ajută să te 

relaxezi şi să nu te maigândeşti la problem şi profită la maximum de ea. 

Poţi chiar să mergi la cursuri de management al stresului sau la un psiholog, dacă consideri că 

nu reuşeşti singură să elimini stresul şi ai nevoie de ajutor calificat. Nu este o ruşine să apelezi la astfel 

de soluţii, ba chiar este indicat în ziua de azi când ne acordăm atât de puţin timp pentru propria 

persoană. 

 Gândește pozitiv pentru a avea un stil de viață sănătos. Pentru a avea un stil de viaţă 

sănătos, evită gândurile negative. Gândurile tale creează realitatea în care trăieşti. Păstrează-ţi controlul 

asupra minţii şi influenţează-le în mod pozitiv. Gândurile positive duc la sentimente şi la emoţii 

pozitive, care au un effect pozitiv asupra întregului organism. Motivează-te cu idei pozitive. Citeşte 

cărţi positive şi îndeplineşte 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 asemănătoare, dar care nu sunt optimişti. De asemenea, gândirea pozitivă îţi creşte 

imunitatea organismului şi te ajută să scapi rapid de orice boală care te afectează. Tu singură îţi alegi 

modul în care gândeşti. Însă dacă vrei să duci o viaţă lungă şi frumoasă, răspunsul este unul singur: 

Gândeşte pozitiv! Gândeşte inteligent! 

 Fii o persoană moderată. Un alt principiu al unui stil de viață sănătos este moderația. Găsește 

un echilibru în viața ta. Poți să faci aproape orice, dacă îl faci cu moderație.  Moderația nu se aplică 

http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/semnificatia-unui-stil-de-viata-sanatos/
http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/semnificatia-unui-stil-de-viata-sanatos/
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doar la consumul de alcool sau alte vicii. Suprasolicitarea la locul de muncă, obsesia de slăbire și chiar 

mersul prea des la sală de fitness reprezintă alte obiceiuri nesănătoase de care trebuie să ții cont. 

De asemenea, prea multă moderaţie reprezintă o altă problemă cu care trebuie să te confrunți. 

Nu se întâmplă nimic dacă îți pierzi o noapte pe săptămână în club, dacă mănânci într-o zi o ciocolată 

neagră întreagă sau dacă nu ai avut chef să te duci timp de o săptămână la sală. Este în regulă să mai 

treci din când în când prin astfel de momente. Ține minte: Totul cu moderație, inclusiv moderația în 

sine. 
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ALIMENTAȚIA ȘI ACTIVITATEA FIZICĂ- 

COMPONENTE ALE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Inst. Paraschiv Doina Elena 

Școala Gimnazială Nr. 3 Zimnicea, jud. Teleorman 

 

Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât și pentru societate, 

fiind, totodată, o condiție importantă a dezvoltării durabile a unei națiuni. Educația privind stilul de 

viață sănătos în perioada copilăriei creează premisele câștigării unor deprinderi sanogene, care vor fi 

practicate pe toată durata vieții persoanei, favorizând menținerea unei bune stări de sănătate pentru o 

perioadă cât mai lungă de timp. Copiii care învață de mici să consume zilnic micul dejun, să mănânce 

fructe și legume, să facă mișcare, să își prețuiască starea de sănătate, vor practica aceste deprinderi și în 

viața de adult și își vor educa, la rândul lor, copiii pe baza acestor principii. În acest fel, investiția în 

educația pentru sănătate a copiilor are efecte peste generații, contribuind la dezvoltarea durabilă a 

națiunii.  

Desigur, familia are un rol esențial în crearea deprinderilor sănătoase ale copilului. Cu toate 

acestea, ne confruntăm în etapa actuală cu numeroase provocări socio-economice (părinți foarte 

ocupați, care petrec puțin timp cu copilul, părinți plecați în străinătate, tentații foarte mari legate de 

http://www.ghiduldesanatate.ro/
http://www.slideshare.net/DencikkNavrotchii/un-mod-sanatos-de-viata
http://traiestesanatos.info/stil-de-viata/stil-de-viata-sanatos.html
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disponibilitatea, de aspectul, de prețul alimentelor înalt procesate și de publicitatea realizată acestora), 

la care se adaugă, pentru copiii de vârstă școlară, și presiunea grupului. 

Copiii cu vârste între 2 și 11 ani sunt vulnerabili la problemele de alimentație, deoarece sunt 

dependenți de adulți, de stilul lor de viață, dar și pentru că au necesități specifice fiecărei vârste. 

Acestea rezultă din faptul că un copil are nevoie de mai multă energie pentru creștere și dezvoltare, 

alături de toate substanțele nutritive din alimente (în special proteine, grăsimi, vitamine și minerale).  

Principalele probleme legate de alimentație sunt cele de obezitate (prin exces de greutate), respectiv 

cele de subnutriție prin deficit vitaminic (vitamina D și C cu creștere deficitară) sau de minerale 

(anemia și lipsa de calciu). 

Obiectivele pentru asigurarea unei alimentații de calitate în timpul copilăriei includ asigurarea 

nutrimentelor și a energiei suficiente din alimente pentru o creștere adecvată. Alimentația de calitate 

este esențială pentru reducerea îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, promovarea unei sănătăți optime 

și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult. Obiceiurile alimentare se formează în copilărie și vor dura 

toată viața, de aceea este important să intervenim cât mai repede în comunitate. De exemplu, în cazul 

copiilor care se deprind să exploreze și să se bucure de o gamă largă de gusturi și texturi, probabilitatea 

de a avea ca adulți o dietă variată este mai mare, iar copiii care se deprind să bea apă pentru a-și potoli 

setea este mai puțin probabil să devină obezi prin consumul de băuturi îndulcite. Se recomandă ca orice 

copil să consume zilnic legume și fructe, alături de cereale (inclusiv pâine, orez, paste și tăiței) 

preferabil integrale, carne slabă, pește sau pasăre, lapte, iaurt și brânză proaspătă; să aleagă apa ca 

băutură; să aleagă în meniu alimente cu conținut redus de sare, de zahăr și de aditivi; să facă exerciții 

fizice zilnice în aer liber. Astfel o dietă sănătoasă și activitatea fizică reduc riscul obezității în viața 

adultă, asigurând, de asemenea, o dezvoltare armonioasă la copil. 

Copiii pot dezvolta capricii cu privire la alimente (să fie mofturoși) și pot fi descriși de părinții 

lor drept „consumatori dificili‖. Prevenirea acestui lucru depinde de dieta sănătoasă a întregii familii, 

iar copiii în mod firesc urmează modelul unei alimentații de calitate. Folosirea hranei, a snackurilor și a 

dulciurilor în sistemele de recompensă și pedepsire pentru un comportament inadecvat pot conduce la 

obiceiuri de hrănire nesănătoase.  

Obezitatea în timpul copilăriei reprezintă un factor de risc semnificativ pentru afecțiunile 

cronice din timpul vieții de adult. Creșterea timpului afectat vizionării emisiunilor TV, activitățile 

bazate pe utilizarea computerului, lipsa activității fizice și ingestia de alimente fast-food alături de 

substituirea în creștere a apei cu băuturi energizante (cu o energie mai mare), toate acestea pot conduce 

la obezitate. Cauzalitatea obezității este multifactorială și, ca urmare, prevenirea și tratamentul trebuie 

să fie de asemenea multifactoriale, iar copiii trebuie încurajați de mici să își dezvolte obiceiuri 
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nutriționale sănătoase și să practice exerciții fizice, deoarece intervențiile sunt cele mai eficiente în 

perioada de formare a comportamentelor.  

Copiii cei mai expuși riscului privind problemele nutriționale sunt cei care trăiesc în sărăcie și 

ai căror părinți, în special mamele, nu au beneficiat de educația modernă. Familiile expuse riscului 

includ copiii cu un singur părinte, cei ai căror părinți lucrează în schimburi și cei aflați în îngrijire, pe 

durata zilei, în timp ce ambii părinții lucrează. Centrele de îngrijire a copiilor sunt din ce în ce mai 

importante. Părinții care au program prelungit e posibil să nu aibă timp suficient pentru a pregăti 

copiilor lor mese sănătoase la întoarcerea lor acasă. Ca urmare, centrele de îngrijire a copiilor trebuie să 

preia rolul de a asigura mese nutriționale cuprinzătoare și să le folosească ca bază a educării 

nutriționale și a cultivării alegerilor alimentare adecvate.  

Cerințele economiei moderne au schimbat piața muncii astfel încât mulți dintre părinții și tutorii 

copiilor mici sunt implicați în munci care îi țin departe de căminul familial. La generațiile anterioare, 

copiii erau îngrijiți de familii extinse, dar în societățile moderne, această funcție este transferată 

centrelor de îngrijire a copiilor, care funcționează adesea prin organizații comerciale.   

Lipsa activității fizice are, de asemenea, un rol important în dezvoltarea obezității. Activitățile 

sedentare ca vizionarea emisiunilor TV sau jocurile pe calculator sunt populare în rândul copiilor, 

acestea putând fi considerate factori de risc independenți pentru boală. De asemenea, unele reclame 

TV/internet au efect negativ asupra obiceiurilor alimentare ale copiilor, fiind asociate cu un consum 

crescut de băuturi îndulcite cu zahăr și alte produse alimentare nesănătoase. Deprinderea unor obiceiuri 

sănătoase privind alimentația și activitatea fizică la vârste cât mai mici va avea efecte benefice și la 

vârsta adultă, prevenind în mod cert obezitatea. 
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REGULI DE BAZĂ PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Păun Silvia 

Colegiul Național ”Al. D. Ghica” Alexandria, jud. Teleorman 

 

Un stil de viaţă sănătos poate fi contagios, însă nu aştepta să te „infectezi‖ de la alţii – încearcă 

să fii tu însuţi purtătorul acestui virus al sănătăţii! Ce înseamnă însă să trăim sănătos şi de ce am face-o, 

dacă de multe ori este mult mai comod să abordăm fiecare zi fără restricţii? Un stil de viaţă sănătos 

înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a evita anumite boli. Trăind sănătos 

ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe partea fizică cât şi cea emoţională. Nu 

oricine poate avea un trup perfect, dar oricine poate avea o sănătate bună, un număr corect de 

kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

 Alimentaţia. Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. 

Alimentele pe care le consume afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mentală. 

Subiectul alimentaţiei ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, regimuri alimentare şi 

cure ce promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neapărat aderarea la o 

filozofie strică de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau satisfacţie. Înseamnă 

echilibru, moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, ce poate fi apoi 

extins. 

O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-6 ori pe 

zi), cereal integrale, grăsimi sănătoase (Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne slabă. 

Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii 

redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. 

Este recomandat să evităm sau să reducem treptat consumul de alimente procesate, zahăr, sare 

şi grăsimi. Consultă întotdeauna etichetele produselor pentru a determina valoarea nutritivă a acestora, 

precum şi ingredientele şi provenienţa lor. 

De preferinţă, încearcă să mănânci alimentele crude, să le fierbi sau coci şi nu să le prăjeşti. 

Dacă totuşi recurgi la prăjit, foloseşte uleiuri cum este cel de măsline sau rapiţă. 

Încearcă să reduci la minim consumul de alcool şi să elimini băuturile carbogazoase, ce au un 

conţinut ridicat de zahăr. În ceea ce priveşte apa, o bună hidratare este esenţială pentru funcţionarea în 

condiţii optime a organismului şi pentru eliminarea toxinelor. Recomandările diferă în ceea ce priveşte 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/adevarul-despre-alimentele-fas-food_5501
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/adevarul-despre-alimentele-fas-food_5501


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

319 

 

consumul optim de apă, însă cifrele se învârt în jurul valorii de 3 litri pe zi pentru bărbaţi şi 2,2 litri 

pentru femei. 

Trebuie să mai reţinem că mitul potrivit căruia a mânca sănătos înseamnă a mânca scump este 

doar atât, un mit. Există foarte multe reţete extrem de sănătoase care pot fi preparate cu un buget redus. 

 Exerciţiile fizice. Corpul uman are nevoie de mişcare, lipsa acesteia ducând pe termen scurt şi 

lung la o multitudine de probleme. Exerciţiul fizic ne ajută să ne menţinem în formă inima şi sistemul 

circulator, plămânii, să ne protejăm articulaţiile dezvoltând musculature sau să ardem caloriile în exces. 

Un alt beneficiu este eliberarea de endorfine, substanţe ce ne dau o stare de euforie şi ce reduc 

percepţia durerii. Starea generală de bine şi reducerea riscului de depresie sunt date şi de întărirea 

respectului de sine sau de socializare, în cazul în care practicaţi sporturi împreună cu prietenii sau cei 

dragi. 

Cât de des ar trebui să facem exerciţii fizice şi ce tipuri sunt recomandate? La fel ca şi în cazul 

alimentaţiei, nici în cazul exerciţiilor fizice nu putem vorbi despre o recomandare bătută în cuie. În linii 

mari ar trebui să facem mişcare pentru circa 30 de minute în fiecare zi. Când vorbim despre mişcare ne 

referim la ceva mai intens decât o simplă plimbare (jogging, înot, aerobic, ciclism etc.), deoarece 

musculatura şi inima trebuie să fie puse la treabă. 

Este important să găseşti o activitate fizică care să ţi se potrivească, pe care să o practici cu 

plăcere, deoarece în caz contrar îţi va fi foarte greu să te motivezi pe termen lung. De asemenea, în 

cazul în care suferi deja de anumite afecţiuni este recomandat să discuţi cu medical tău înainte de a te 

apuca de sport, pentru a te asigura că acesta nu îţi va accentua eventualele probleme de sănătate. 

 Stresul. Stresul este supranumit, pe bună dreptate, ucigaşul din umbră al omului modern. 

Efectele negative ale stresului se resimt atât fizic cât şi emoţional, de la dezechilibrul sistemului 

imunitar, problemele cardiac şi digestive, agravarea astmuluişi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi 

până la depresie, atacuri de panică şi izolare socială. 

Stresul este mult mai mult decât o simplă senzaţie. Acesta este un răspuns fiziologic ce apare în 

situaţiile în care te simţi ameninţat, care îţi creşte rapid pulsul şi tensiunea, ritmul respiraţiei şi îţi 

inundă corpul cu hormoni cum ar fi cortizolul sau adrenalina. Atât alimentaţia, cât şi mişcarea 

contribuie la reducerea stresului, însă de cele mai multe ori trebuie să preiei controlul asupra gândurilor 

şi emoţiilor tale, asupra mediului de lucru şi a celui familial pentru a restabili echilibrul. 

 Fumatul. În cazul în care fumezi, una dintre cele mai eficiente măsuri pe care o poţi lua pentru 

a pune bazele unui stil de viaţă sănătos este să renunţi la acest obicei. Fumatul creşte semnificativ riscul 

de apariţie a unui număr vast de afecţiuni, de la boli de inimă, atacuri cerebrale şi până la numeroase 
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tipuri de cancer.  Este recomandat să apelezi la un grup de support sau la sfatul medicului în cazul în 

care nu reuşeşti să scapi de acest viciu singur. 

Pe scurt, un stil de viaţă sănătos înseamnă să facem zilnic alegeri sănătoase, atât pentru propria 

persoană cât şi pentru cei dragi ai noştri. Ceea ce nu este deloc uşor, dar cu voinţă şi perseverenţă 

putem reuşi. Trebuie doar să ne dorim sufficient acest lucru! 
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CĂLIREA – FACTOR  MAJOR ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII  OMULUI 

 

Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 

Colegiul Economic „Costin.C. Kirițescu” București 

 

"Ești ceea ce mănânci" sau "Alimentele pot fi medicamente" sunt două expresii atribuite unor 

medici din antichitate, precum Hipocrat și Galenius. De-a lungul timpului omul a demonstrat că este o 

ființă ciudată cu apucături autodistructive, organismul său fiind un conglomerat de grăsimi și zaharuri, 

lipsit de vitamine. Despre obiceiurile alimentare nesănătoase s-au tot scris diverse articole și zilnic 

aceste informații ne parvin din surse diferite, adesea fiind contradictorii, astfel omul este buimăcit și nu 

mai știe ce să mănânce.  

Aș dori să vă vorbesc despre importanța "călirii" organismului și să definim importanța aerului, 

apei și a soarelui asupra sănătății omului și principiile după care se realizează. 

http://www.saptamanamedicala.ro/
http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/100-de-alimente-sanatoase-pentru-buna-functionare-a-organismului/
http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/100-de-alimente-sanatoase-pentru-buna-functionare-a-organismului/
http://www.alternative.go.ro/
http://www.intercer.ro/
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Viața și activitatea omului sunt strâns legate de mediul înconjurător (aer, apă și soare) primind 

din partea acestuia o serie de influențe pozitive, la care trebuie să se adapteze, fiind o "adaptare 

veșnică, fără de sfârșit" (I. P. Pavlov). Organismul răspunde la excitațiile din mediul înconjurător sub 

forma unor acte reflexe, reflexe condiționate, sursa fiind creierul și anume scoarța cerebrală care 

coordonează activitatea organismului și stabilește legătura acestuia cu mediul înconjurător. 

Terminațiile nervoase de la nivelul pielii sunt stimulate de excitațiile primite de la factorii 

naturali și transmise scoarței cerebrale, care procesează aceste informații și transmite răspunsul la 

diferite organe, reglând activitatea, explicându-se astfel influența căldurii, a umezelii, a vântului etc. 

Dezvoltarea capacității de adaptare a organismului se numește călire, care permite organismului să se 

adapteze la schimbările bruște de temperatură, lucru important pentru sănătate.  

Călirea organismului este un proces îndelungat și insuficient elucidat, care prin expunerea 

corpului la acțiunea căldurii și frigului, a razelor solare și a apei, acesta va învăța să reacționeze în mod 

corespunzător la factorii externi variabili, fără a se produce tulburări majore în funcțiile fiziologice. 

Ușurința cu care omul suportă căldura sau frigul se datorează scoarței cerebrale care împreună cu 

sistemul de termoreglare echilibrează producerea și pierderea de căldură, temperatura corpului 

putându-se îmbunătăți și perfecționa, lucru de o reală importanță pentru sănătate și pentru prevenirea 

bolilor cauzate de răceală. Acest fapt presupune supunerea treptată și sistematică a organismului la 

acțiunea aerului și a apei reci, a vântului și a razelor solare,  procedeu ce duce la crearea unor reflexe 

condiționate și la călire.  

 Apa este cel mai important factor natural de călire care acționează cel mai eficient și are o 

influență puternică asupra termoreglării organismului, de aproape 30 de ori mai mare ca a aerului, la 

aceeași temperatură. Astfel băile reci, temperatura apei între 16-23 de grade, produc mai întâi o 

senzație de frig, urmată de o senzație plăcută de cald cu condiția sa fie de scurtă durată, întărind tonusul 

muscular și capacitatea de funcționare a organismului. O temperatură mai joasă de 16 grade duce la o 

influență negativă a apei asupra corpului tulburând termoreglarea. Utilizarea apei ca procedeu de călire 

a organismului se poate face în fiecare zi, tot timpul anului, recomandându-se ca mai întâi baia să fie cu 

apă mai caldă şi treptat să se scădă temperatura acesteia, procesul să se înceapă vara și să aibă loc 

dimineața. 

 Un alt element în călirea organismului îl reprezintă razele solare sau așa zise "băile cu soare". 

Pentru eficiență trebuie să se respecte câteva reguli: întreg organismul să fie expus direct la razele 

soarelui, capul acoperit și ochii protejați de ochelari. Durata acestor expuneri va fi influențată de 

intensitatea radiaților, determinate cu ajutorul  actinometrului și nu trebuie să depășească la început 5 
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minute și se prelungește treptat până la 25 minute. După fiecare baie de soare se recomandă 10-15 

minute de odihnă. 

 Să nu uităm de importanța călirii cu aer, primul factor cu care ia contact nou-născutul. Pentru 

ca efectul "băilor cu aer" să fie eficiente se recomandă ca îmbrăcămintea copilului să fie adecvată 

anotimpului. Călirea cu aer ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 2-3 luni, în anotimpurile călduroase, 

mai întâi în încăperi cu ferestrele deschise, apoi pe balcon, terase și afară. Durata ar trebui să crească 

treptat de la 2-3 minute în camere aeriste cu temperatură de 22 de grade până la 25 de minute, mai 

târziu se poate face această "baie de aer" afară și se recomandă să fie o zi fară vânt şi cu o temperatură 

de 22-23 de grade. Un experiment în cadrul unei grădinițe a demonstrat că "băile de aer" în combinație 

cu mișcarea au dus la creșterea rezistenței organismului la îmbolnăvire. 

Călirea ajută nemijlocit la întărirea sănătății, procedeu care îmbunătățește transportul de oxigen 

în organism, respirația devenind mai profundă, circulația sângelui intensificându-se, activitatea inimii şi 

a plămânilor îmbunătățindu-se, astfel favorizându-se activitatea întregului organism. Ea trebuie făcută 

treptat, cu o intensitate mai mică la început, creșterea intensității fiind influențată de rezistența 

organismului la procedeul utilizat. Efectele pozitive ale unui astfel de proces trebuie folosite de toți 

oamenii prin diferite procedee. Călirea corpului începută în copilărie trebuie continuată pe tot parcursul 

vieții, astfel să te poți bucura de sănătate vreme îndelungată! 
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PREVENIREA OBEZITĂȚII LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

 

Bibliotecar Pieleanu Emilia Mădălina - Liceul Teoretic Videle, jud.Teleorman 

Secretar-şef  Toma Georgeta - Liceul Teoretic Videle, jud.Teleorman 

 

În prezentul referat, vom încerca să prezentăm câteva criterii, reguli și deprinderi privind 

alimentația sănătoasă și educația sportivă, ce ne ajută în prevenirea obezității la copii și adolescenți. 

Putem porni de la faptul că obezitatea este o creștere exagerată a greutății corporale (peste 25% față de 

greutatea normală), cauzată de acumularea unei cantități mari de grăsime în țesutul subcutanat și în 
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jurul viscerelor. Ea poate fi exogenă, când este determinată de o alimentație excesivă sau endogenă, 

când apare în urma unor tulburări ale glandelor endocrine ori ale centrilor nervoși din hipotalamus și 

constituie un factor de risc în diabetul zaharat, patologia cardiovasculară și arterioscleroză. 

Obezitatea reprezintă o afecţiune medicală de nutriție și metabolism (schimb de materii) în care 

grăsimea corporală se acumulează în exces, astfel încât poate avea un efect advers, negativ asupra 

sănătății, ducând la o speranţă de viaţă redusă și/sau probleme de sănătate. Oamenii sunt considerați 

obezi atunci când indicele de masă corporală (IMC), o mărime obținută prin împărțirea greutății unei 

persoane, exprimată în kilograme, la pătratul înălțimii acelei persoane, exprimată în metri, este mai 

mare de 30 kg/m2. 

Obezitatea crește riscul apariției unor diverse afecţiuni, în special boli de inimă, diabet de tip 2, 

apnee obstructuvă de somn, anumite tipuri de cancer, osteoartrită și astm. În cele mai multe cazuri, 

obezitatea este provocată de o combinație dintre un consum excesiv de calorii, lipsa activității fizice și 

o predispoziţie genetică, deși, în anumite situații, cauzele principale sunt genele, afecțiunile endocrine, 

medicamentaţia sau afecţiunile psihice. Există puține dovezi ce susțin punctul de vedere conform căruia 

anumite persoane obeze mănâncă puțin, însă se îngrașă din cauza metabolismului lent; în medie, 

persoanele obeze consumă mai multă energie decât cele slabe, dată fiind energia necesară pentru a 

susține o greutate crescută. 

       Considerăm că dietele alimentare și activitatea fizică sunt principalele ajutoare în tratamentul 

obezității. Calitatea regimului alimentar poate fi îmbunătățită prin reducerea consumului de alimente 

calorice, cum sunt cele bogate în grăsimi și zaharuri, și creșterea consumului de fibre alimentare. Se pot 

lua medicamente împotriva obezităţii pentru a diminua apetitul sau a bloca acumularea grăsimii, 

împreună cu o dietă potrivită. În cazul în care dieta, activitatea fizică și medicamentația nu sunt 

eficiente, se poate apela la un balon gastric pentru scăderea în greutate, sau la operaţie pentru a reduce 

volumul stomacului și/sau lungimea intestinelor, ducând astfel la instalarea mai rapidă a stării de 

saţietate și la o capacitate redusă de absorbție a substanțelor nutritive din alimentație. 

        Obezitatea constituie una dintre principalele cauze de decese la nivel mondial, cu o răspândire din 

ce în ce mai mare la adulți și copii, iar autoritățile o consideră ca fiind una dintre cele mai grave 

probleme de sănătate publică din secolul al XXI-lea. În mare parte din lumea modernă, obezitatea este 

stigmatizată (în special în Occident), cu toate că a fost percepută drept un simbol al bogăției și 

fertilității de-a lungul istoriei, acest lucru fiind încă valabil în anumite zone din lume. Încă din anul 

2013, Asociaţia Medicală Americană a clasificat obezitatea drept o boală.dc 

E Ii Măsurile preventive care pot ajuta copilul şi adolescentul predispus la obezitate pot fi: 

1. Combaterea unor practici dăunătoare în privinţa modului de alimentaţie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Occident
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•tendinţa de a mânca rapid alimente picante, sandvişuri, conserve, fripturi; 

•ciugulitul; 

•consumul excesiv de cafea (la adolescenţi mai ales) şi al băuturilor alcoolice – obicei frecvent la 

această vârstă; 

•evitarea excesului de făinoase, grăsimi, mezeluri sau conserve; 

•evitarea consumului excesiv de sucuri carbogazoase; 

•evitarea meselor frecvente de tip fast food. 

2. Servirea unor porţii mai mici la masă. 

3. Încurajarea activităţii fizice zilnice: 

- plimbări, joaca afară din casă, mersul pe bicicletă, practicarea sporturilor în echipă. 

4. Limitarea timpului acordat televizorului şi calculatorului şi evitarea consumului de alimente în 

timpul acestor activităţi. 

5. Comunicare şi discuţii referitoare la alimentaţia sănătoasă, fără a insista excesiv asupra noţiunilor 

de „calorie‖, „grăsime‖ şi „alimentaţie‟. 

Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au arătat că: 

•în lume există peste 300 milioane de persoane obeze, dintre care jumătate sunt europeni; 

•în SUA: 

 raportul persoane obeze / persoane normo-ponderale este de 1 : 4; 

 persoane hiperponderale / persoane normo-ponderale este de 3 : 5; 

•în Europa, în ultimele trei decenii, numărul persoanelor obeze s-a triplat; 

 raportul persoane obeze / persoane normo-ponderale, în Europa, este de 1 : 5; 

 10% din totalul de copii sub 6 ani şi 17% dintre adolescenţi sunt obezi; 

 topul ţărilor cu populaţie obeză: Grecia, Spania, Portugalia (femei), Germania, Finlanda, Anglia 

(bărbaţi); 

•numărul elevilor obezi în ţările UE este de 3 milioane; 

 10% din totalul copiilor sub 6 ani şi 17% dintre adolescenţi sunt obezi; 

 numărul elevilor obezi în ţările ue creşte anual cu aproximativ 85.000. 

Specialiştii susţin că numărul mare de copii şi adolescenţi obezi este consecinţa unei alimentaţii 

nesănătoase şi a lipsei de mişcare. Dar,  ce presupune o alimentaţie sănătoasă? Ea presupune: 

 un aport caloric adecvat – în funcţie de vârstă (metabolismul copilului, rata de creştere), sex, 

dimensiunea corpului, activitatea fizică; 

 necesarul caloric să fie asigurat prin aportul tuturor principiilor nutritive (nutrienţi) în proporţii 

adecvate; 
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 respectarea unor reguli, criterii, deprinderi sănătoase privind alimentația: 

 respectarea orelor de masă de către copii şi tineri; 

 pentru elevii care învaţă dimineaţa se va acorda o deosebită atenţie micului dejun şi gustării de 

dimineaţă. Micul dejun trebuie să fie destul de consistent, deoarece în cursul dimineţii solicitarea fizică 

şi psihică sunt maxime. Să se servească alimente bogate în proteine cu valoare biologică ridicată, ca: 

lapte, brânză, ouă, cereale cu un conţinut ridicat de fibre (orez, ovăz). Gustarea de la ora 11 – este 

recomandată. Pacheţelul pentru şcoală trebuie să conţină sandvişuri cu pâine integrală, fructe proaspete, 

sucuri naturale de fructe, legume, lapte cu un conţinut scăzut de grăsime, iaurt şi carne slabă. Pentru 

elevii care învaţă după-amiază, prânzul se va servi cu cel puţin o jumătate de oră înainte de a pleca la 

şcoală. Mesele principale să fie luate împreună cu ceilalţi membri ai familiei, pentru a învăţa o serie de 

reguli de comportare civilizată la masă. Masa de prânz să fie alcătuită dintr-o ciorbă sau supă; felul doi 

cu legume, carne de calitate, fără prăjeli, fără rântaşuri, iar desertul trebuie să cuprindă fructe. Masa de 

seară să se servească cu cel puţin două ore înainte de culcare. Să se evite mesele prea copioase, cu 

alimente excitante sau alimente care solicită prea mult tubul digestiv. 

 Alimentele servite să fie proaspete, cât mai simplu preparate şi de o mare diversitate. 

 Mâncărurile să fie apetisante, condimentate moderat, evitându-se alimentele prea sărate sau 

prea iuţi. 

 Să se evite mâncărurile prăjite. 

 Aport de proteine cu valoare biologică ridicată şi aport al unor micronutrienţi (vitamine, 

minerale). 

Care sunt regulile, criteriile şi deprinderile sănătoase? Repartizarea alimentelor în trei mese 

principale, cu una sau două gustări. Repartiţia caloriilor să fie următoarea: 

• dimineaţa 20%; 

• la prânz 35–40%; 

• seara 20%; 

• iar la gustări (1–2 pe zi) câte 10–15%. 

  Aportul caloric total să provină: 

• 13% din proteine (carne şi derivate; lapte şi produse lactate; ouă – 58–60%, restul din proteine 

vegetale); 

• 32% din lipide (unt, smântână, frişcă, şi alte lipide de origine vegetală); 

• 55% din glucide (pâine, paste făinoase, legume, fructe, zahăr şi produse zaharoase, max. 50–55 g pe 

zi). 

Echilibrul principiilor nutritive să ţină cont de: 
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• nevoile copilului şcolar – între 7–9 ani, cca 2200 calorii pe zi şi între 10–12 ani, 2500 calorii pe zi; 

• nevoile energetice la băieţii între 13–15 ani sunt de 2900 calorii pe zi şi la cei între 16–19 ani de 3100 

calorii pe zi; la fete se consideră de cca 2500 calorii pe zi, între 13–19 ani. 

Însuşirea, încă din copilărie, a anumitor reguli ce trebuie respectate: 

 spălatul pe mâini este obligatoriu înainte de masă; 

 spălatul pe dinţi după mâncare; 

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

digestiv. 

Dar și educaţia sportivă reprezintă o importantă armă în combaterea obezităţii la copii şi 

adolescenţi. Studiile efectuate de-alungul timpului au arătat că scopul activităţii sportive este acela de a 

contribui la perfecţionarea sănătăţii copiilor şi tinerilor, prin  dezvoltarea organismului, creşterea 

rezistenţei la efort şi la îmbolnăvirii, ameliorarea adaptabilităţii la cerinţele vieţii şi a randamentului în 

activitatea depusă, prelungirea duratei vieţii, cu păstrarea capacităţilor fizice şi psihomorale.    

        Educaţia sportivă, presupune sădirea în conştiinţa tânărului a unor convingeri solide şi de 

durată privind necesitatea practicării exerciţiului fizic, alocarea unei părţi a timpului liber, sporturilor 

preferate, convingerea de efectele benefice obţinute prin mişcare. Practicarea exerciţiilor fizice 

reprezintă o activitate fiziologică conştientă şi complexă, având la bază efectuarea unui lucru mecanic 

rezultat din mişcări ale unor segmente şi din contracţii musculare de diferite intensităţi.  

       Exerciţiul fizic influenţează, în primul rând, morfologia de ansamblu a corpului, aspectul 

somatic, reprezentând de fapt asigurarea proporţiilor şi armonia corporală, un echilibru funcţional al 

stării de sănătate fizică şi psihică. Funcţiile organice se dezvoltă în paralel cu corpul, în concordanţă cu 

vârsta şi cu solicitările la care este supus organismul, realizându-se aşadar un echilibru între morfologic 

şi funcţional, o sinergie între funcţiuni, între organic şi psihic. 

Toate acestea reprezintă argumente solide, ce ne permit să afirmăm faptul că alimentația 

sănătoasă și educația sportivă pot să prevină, cu succes, obezitatea - o boală tot mai răspândită, în zilele 

noastre - la copii și la adolescenți.  
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O LOGICĂ A SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. Pietrariu Daniela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. Pietrariu Dumitru - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Este la modă să vorbești despre sănătate, pentru că sănătatea e la modă. Într-o societate bolnavă, 

oamenii își doresc să fie sănătoși. Și cum prevenția este cea mai importantă cale către o sănătate 

autentică, oamenii se agață de aceasta, și, orice informație le parvine, pe orice cale, din orice sursă, este 

considerată ca reală, benefică, aducătoare de servicii pentru sănătate. Puțini stau să verifice acuitatea 

informațiilor. De cele mai multe ori un simplu ‖am auzit‖ sau ‖am citit pe undeva‖ este suficient. 

Bombardamentul informațional vine în contradicție deseori și, într-o perioadă când toată viața noastră 

se desfășoară într-o viteză incredibilă, nu ne mai facem timp să judecăm logica informațiilor.  

Ne plângem de stres, dar în loc să ne ușurăm existența, ne-o complicăm constant și continuu. 

Nevoia noastră de a ieși în evidență, de a fi apreciați devine mai importantă decât întreg mecanismul de 

protecție care poartă numele de stil de viață sănătos.  

Ne e rușine să spunem NU și preferăm ‖să tragem de noi‖ cât mai mult. Ne convingem mereu 

că merită, ne spunem continuu ‖ce va zice x, sau y sau z dacă nu facem…‖ Iar stresul intervine când 

apare un dezechilibru între ceea ce poți să faci și ceea ce vrei să faci. Și dacă ai de ales între tine și 

ceilalți ce alegi?  

Răspunsul la această întrebare vine în funcție de educație, vârstă… Educația conservatoare va 

răspunde cu nevoia de integrare socială, de acceptare a grupului social, iar pentru asta sacrificiul 

propriei persoane pare de la sine înțeles. Și apoi atârnă foarte mult acel ‖dacă eu pot, el/ea de ce să nu 

poată?‖. Și nimeni nu se mai gândește la nevoile tale, la echilibrul tău. Grupul (indiferent că e vorba de 

familia extinsă sau colegii de muncă) va reacționa unitar, acuzându-te, izolându-te, ironizându-te sau 

chiar excluzându-te. Ți se pune o etichetă, care te marchează, social, uman, sufletește. Și mănânci 

sănătos, faci sport, bei doi litri de apă pe zi, dar universul tău interior e tulbure, frământat de mari 

îndoieli, confuzie… și toate se întorc împotriva ta și te încarcă negativ, iar viziunea ta asupra lumii 

capătă tonuri întunecate și, ușor, ușor, boala se instalează. La început ca o ipohondrie, iar cu timpul, 

simptomele capătă contururi reale. 

Nu e suficient să mâncăm ‖frunze‖, să ne plimbăm jumătate de oră pe zi și să ne hidratăm, dacă 

toate celelalte componente ale universului nostru se află în dezechilibru. Credința ne ajută să ne 

împăcăm cu noi și cu destinul nostru, iar împăcarea cu sinele aduce acceptarea propriei ființe. A ne 
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accepta înseamnă totodată a ne cunoaște limitele, a ști când putem să zicem ‖NU‖ și când ‖DA‖, a fi 

conștienți de noi, de capacitatea noastră de răspuns la nevoile noastre și ale celor din jur. Răspunzând la 

nevoile personale de alimentație, odihnă, afecțiune, apreciere, ne punem în acord cu organismul, iar 

răspunsul la nevoile celorlalți trebuie acordat cu posibilitățile individuale.  

E ușor să te menții sănătos, dacă gândești sănătos, te echilibrezi constant, te încarci precum un 

acumulator din lucruri pozitive, aducătoare de bucurie, liniște și frumusețe. Și de ce nu ne-am lua un 

răgaz să facem și lucruri care ne plac, când și asta înseamnă să avem un stil de viață sănătos? 

 

STAREA DE BOALĂ 

 

Prof. drd. Popa Edvica 

Școala Gimnazială “Emil Gârleanu” Bărăganu, jud.Constanța 

 

Mântuitorul Hristos s-a aplecat cu dragoste asupra naturii umane căzute, supusă bolii și 

stricăciunii. Plecând de la vindecarea trupului, Domnul Iisus Hristos are întotdeauna ca finalitate 

vindecarea sufletului, căzut din comuniunea cu Creatorul şi incapabil să se ridice prin propriile forţe. 

Vindecarea trupului, a bolilor trupeşti sunt semne externe ale propovăduirii Mântuitorului Iisus, menite 

să atragă atenţia şi să uşureze primirea credinţei, dar sunt urmate sau precedate de iertarea păcatelor. 

Credinţa omului, atât de necesară intervenţiei Mântuitorului, este libertatea cu care omul alege şi 

doreşte actul tămăduirii. Numeroase şi edificatoare în acest sens sunt vindecările minunate consemnate 

de Sfânta Evanghelie.  

 „Domnul, ajutorul şi îngrijitorul nostru, ne cheamă vadit la mântuire‖, fiind „întocmai ca un 

doctor bun, care pe unele trupuri bolnave le oblojeşte, pe altele le mângâie,iar pe altele le spală; uneori 

le taie cu fierăstrăul, când trebuie să vindece pe om cu pierderea unui mădular‖. Comparaţia  practică a 

Mântuitorului cu un medic, care tratează diferit pacienţii, este folosită de Clement Alexandrinul, cu 

scopul de a explica relaţia personală pe care o are fiecare credincios cu Dumnezeu-Fiul, în lumina 

îndreptării de după păcat. Chiar dacă tratamentul aplicat penitentului, celui care îşi recunoaşte greşeala 

şi doreşte să se shimbe, este uneori exigentă, Pedagogul se poartă astfel spre binele credinciosului. Deşi 

ţinta tratamentului este mântuirea, aceeaşi pentru toţi oamenii, „felurit se poartă şi Mântuitorul şi 

felurită este şi mântuirea oamenilor: când îi ameninţă, îi sfătuieşte; când îi ţine de rău, îi întoarce la El; 

când îi plânge, îi miluieşte; când la cântă, îi cheamă; prin rug le vorbeşte...‖. Asemănarea Mântuitorului 

cu doctorul este destul de des întâlnită la Clement Alexandrinul, având în vedere amintirea recentă a 
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poruncii date ucenicilor lui Iisus Hristos: „mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia 

cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-

i; în dar aţi luat, în dar să daţi.‖, poruncă care depăşeşte atribuţiile si posibilităţile de vindecare a 

doctorilor vremii.  

 Mântuitorul nu numai vindecă, ci miluieşte, adică se coboară cu dragoste asupra omului căzut. 

Vindecarea lui este astfel desăvârşită, nefiind împlinită de nici un om şi nici de lege; ea este atribut al 

dumnezeirii şi împlinire a legii. „Cine ne-a miluit mai mult, decât Mântuitorul, pe noi care eram 

aproape omorâţi de stăpânitorii întunericului; pe noi, care eram cu multe răni, cuprinşi de frică, de pofte 

, de urgii, de supărări, de înşelăciuni şi  de plăceri? Singurul doctor al acestor răni este numai Iisus, Cel 

Ce a tăiat desăvârşit din rădăcină, patimile, nu ca legea care tăia doar fructele sadurilor rele...‖ 

 Bolnavi fiind, nu ne putem conduce nici după noi, nici după cei asemenea nouă prin păcat, ci 

este nevoie doar de conducerea mântuitoare a Cuvântului, singurul care vede cu adevărat toate greşelile 

noastre şi singurul care le poate îndrepta. Boala are nevoie de doctor şi „cel mai bun conducător nu este 

orbul, care duce pe orbi în prăpastie, ci Cuvântul, Care are privirea pătrunzătoare şi vede cele ascunse 

ale inimii‖. 

 Boala sufletului, păcatul, se răsfrânge asupra trupului, având ca finalitate moartea, iar 

dimpotrivă, sănătatea sufletului duce la viaţa veşnică: „unirea sufletului păcătos cu trupul înseamnă 

moarte, iar despărţirea de păcat înseamnă viaţă‖. 

  Trupul şi boala 

 Boala poate să fie o piedică şi pentru omul care este pe o anumită treaptă a virtuţii, dar care încă 

nu a răpus neînfrânarea. „Omul care participă la virtute şi la boală este strivit de ceea ce-l sileşte; iar 

dacă nu are un suflet tare, cade doborât, pentru că încă nu a dobândit capacitatea de înfrânare.‖ 

Trupul şi sufletul sunt privite cu interes egal de Clement, care gândindu-se la „simetria lucrării‖ 

tratează modul „cum să se poarte fiecare din noi cu propriul trup; dar mai bine zis cum să-l 

diriguiască‖. Ulterior, pe măsura creşterii duhovniceşti, raportul interesului între trup şi suflet se va 

modifica în favoarea sufletului. Cel care poartă numele de creştin şi se  supune pedagogiei divine, 

culeasă din „textele scripturistice de folos în viaţă‖, trebuie să înceapă cu rânduirea vieţii, adică a 

activităţilor curente, necesare omului pentru a duce viaţa biologică. Sub îndrumarea Cuvântului acest 

exerciţiu conduce la rânduirea interioară a omului. „Când cineva, pornind de la lucrurile din afară şi 

chiar de la vieţuirea trupului, este dus de Cuvânt să mediteze asupra acestor lucruri, atunci în chip 

firesc va putea contempla exact cele ce se petrec în om şi va ajunge să ştie că nu trebuie să se 

străduiască pentru lucrurile cele din afară, ci de ceea ce este propriu omului, să-şi curăţească adică 

privirea sufletului şi să-şi purifice însuşi trupul său‖. Trupul nu poate să fie curat, cu adevărat sănătos, 
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dacă sufletul şi gândurile omului nu sunt curăţite, chiar această stare de curăţie sufletească este cea care 

induce cu adevărat starea de sănătate trupească. 

Cel mai ades, Clement Alexandrinul ne oferă bolile trupeşti doar ca modele de înţelegere pentru 

bolile sufleteşti: „nici ochilor nu li-i de folos să rămână totdeauna nepedepsiţi, ci câteodată ei 

lăcrimează şi sufăr, pentru ca să fie mai sănătoşi. Tot aşa, şi pentru suflet: nimic nu-i mai primejdios ca 

o continuă desfătare.‖ Simţurile trupeşti, cum ar fi vederea, decad din funcţia lor trupească sau 

duhovnicescă de cunoaştere a lui Dumnezeu, antrenând şi simţurile sufleteşti în această cădere, 

înţeleasă ca desfătare sau chiar desfrânare, care e de mai multe feluri, nu neapărat o relaţie trupească 

condamnată. Clement accentuează astfel consecinţele păcatului şi asupra trupului şi asupra sufletului. 

Condiţia bolii este diferită de la om la om, iar tratamentul aplicat depinde de starea bolnavului. 

Bolnavii sunt trataţi cu mai multă îngăduinţă, pe când cei sănătoşi sunt sub tratamentul exigent al 

dobândirii cunoştinţelor care duc la Dumnezeu. Atât omul bolnav, cât şi cel sănătos, sunt 

responsabilizaţi şi avertizaţi că lucrarea lor duhovnicescă, indiferent de starea trupului, nu se opreşte 

niciodată, este în permanentă desfăşurare. „Un bolnav nu poate învăţa ceva temeinic înainte de a fi pe 

deplin sănătos; şi iarăşi prescripţiile nu se dau în acelaşi chip celor care studiază sau celor care sunt 

bolnavi; unora se dă ca să capete cunoştinţe, iar altora ca să se facă sănătoşi.‖ 

Medicina preventivă este şi ea intuită în scrierile lui Clement Alexandrinul: „febra vine asupra 

noastră fără voia noastră; dar când ne îmbolnăvim de febră din pricina neglijenţei sau a neînfrânării 

noastre, atunci toată vina este a noastră, chiar dacă răul este involuntar‖, dar concepţia se transferă la 

atitudinea faţă de rău: „nimeni nu alege răul în atât ca rău, ci se îndreaptă spre el dus de plăcere, 

socotindu-l bun şi gândindu-se că merită să şi-l însuşească‖. Există boli cauzate de om prin lipsa 

respectului pentru trup, dar şi boli care vin asupra omului fără voia lui, ca încercare de la Dumnezeu 

spre progres duhovnicesc. Mai mult boala sufletescă, înţeleasă după exemplul căderii protopărinţilor 

din rai, căci au ales răul, socotindu-l bun, este consecinţa directă a plăcerii. 

Clement Alexandrinul evidenţiază rolul legii, ca paznic împotriva păcatului, invocând 

asemănarea legii cu prescripţiile date de un medic, care deopotrivă trebuiesc respectate. Legea se 

aseamănă cu terapeutica medicală. Însă boala sufletului este mai gravă decăt cea a trupului, iar 

încrederea în cel ce vindecă sufletul trebuie să fie mai puternică. „Nimeni să nu critice legea, spunând 

că nu este bună, din pricina pedepselor pe care le dă! Dacă am gândi aşa, atunci nu va fi socotit 

binefăcător cel care alungă boala din trup. Dar oare cel care încearcă să scape sufletul de fapte nedrepte 

nu va fi socotit cu atât mai mult un binefăcător, cu cât sufletul este mai de preţ decât trupul? Pentru 

sănătatea trupului nostru suferim tăieri, arderi şi doctorii amare şi-l numim pe cel care ne face acestea 

mântuitor şi doctor. Şi doctorul nu se poartă aşa pentru că îl învidiază şi îl urăşte pe bolnav, ci pentru că 
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ştiinţa meseriei lui îi porunceşte să taie unele părţi din trup, ca ele să nu îmbolnăvească şi pe cele 

sănătoase. Dar nimeni nu va învinui meseria doctorului, spunând că este rea. Dar când e vorba de 

suflet, nu vom îndura oare exilul, amenda, lanţurile, pentru a scăpa de nedreptăţi şi a dobândi dreptatea. 

Legea poartă de grijă de supuşi; îi învaţă să cinstească pe Dumnezeu, le porunceşte ce trebuie să facă 

şi-i opreşte de la păcate; pedepseşte păcatele mici ale supuşilor; iar când vede că cineva pare că nu vrea 

să se îndrepte şi se porneşte spre cele mai mari răutăţi, atunci legea, purtând grijă de ceilalţi, ca să nu-i 

strice şi pe aceia, îl taie, cum taie doctorul un mădular bolnav dintr-un întreg trup, şi-l omoară spre 

sănătatea deplină a celorlalţi supuşi.‖ Comuniunea credincioşilor în Biserică este respectată şi ferită de 

aplecarea spre păcat prin exemplele negative din interiorul ei; este ca şi grija doctorului care 

îndepărtează un mădular bolnav spre pastrarea sănătăţii celorlalte. Sănătatea trupului este exemplu 

pentru sănătatea sufletului. 

Boala trupului nu trebuie să fie o piedică pentru sănătatea sufletului; exemplul mucenicilor care 

suferă durerea unor violente traumatisme asupra trupului, mult mai puternice decât bolile obişnuite şi 

care duc la moarte, este cel mai folositor şi sugestiv. Mucenicii rămân cu sufletul curat, fără a fi 

împiedicaţi cu nimic de trup, credinţa lor fiind mărturie a vieţii. Celor care se despart de viaţă, în urma 

bolii ca „nişte plângăreţi, ca nişte femei şi cu dorinţa de a mai trăi‖ nu le este „curat sufletul‖, „ci 

sufletul lor duce cu el poftele ca nişte greutăţi de plumb‖, faţă de mucenicii care „atunci când se despart 

de trup îşi revarsă credinţa sufletului la plecarea de aici‖. 

Durerea este şi ea expresie a bolii, dar trebuie să primescă un înţeles duhovnicesc „pe unele 

dureri le suferim, pe altele le evităm; dar acceptarea şi evitarea o facem pe temeiul ştiinţei‖. 

Boala este înţelesă chiar ca o despărţire a trupului de suflet, extrem de folositoare spre asceza 

sufletului, act providenţial în viaţa omului, căci „Domnul desparte cu mulţumire sufletul de trup, chiar 

dacă această asceză desprinde sufletul de trup printr-o schimbare radicală a lui‖.Efectele bolii asupra 

omului pot fi şi dintre cele care au consecinţe nefavorabile asupra minţii, adică a înţelegerii şi 

cunoştinţei lui Dumnezeu: „dragostea trupească, bolile şi gândurile rele surpă mintea şi întregul om‖. 

Boala poate să fie şi piedică în exercitarea virtuţilor, căci trupul nu mai poate participa la săvârşirea lor. 

Însă această slăbiciune, neputinţă nu este condamnată, dimpotrivă, în condiţiile în care cugetul şi voinţa 

omului îl pot ridica la aceeaşi cinstire cu cei care practică virtuţile creştineşti. „Că uneori voim să 

facem milostenie, fie printr-un ajutor bănesc, fie printr-o îngrijire trupească, cum este a îndestula pe cel 

lipsit sau a sluji celui bolnav... dar nu putem să ne împlinim voinţa spre care suntem îndemnaţi, sau din 

pricina sărăciei, sau din pricina bolii, sau din pricina bătrâneţii- că şi bătrâneţea este o boală a firii. Cei 

care voiesc să facă milostenie participă la aceeaşi cinste ca şi cei care o pot face.‖ 
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SMOOTHIE CARTIAN – SĂNĂTATE LA PAHAR 

 

Prof. Popa Mihaela - Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 

Prof. Orza Raluca -  Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 

 

Motto: ―Aşa cum o corabie, când este încărcată cu mai multe mărfuri decât poate rezista, se 

scufundă, la fel şi trupul nostru, atunci când primeşte mai multă hrană decât are nevoie, se 
scufundă în nenorocire. Corabia împovărată nu este ajutată nici de buna construcţie, nici de 

vremea favorabilă, nici de îndemânarea căpitanului, nici de mulţimea marinarilor”. (Sfântul 

Ioan Gură de Aur, Problemele Vieții) 
 

IMPACT Cartian este un club de iniţiativă comunitară, înființat la Colegiul Tehnic ―Gheorghe 

Cartianu‖ Piatra-Neamţ în luna octombrie 2014, format din 28 de elevi din clasele IX-XI și din liderii 

IMPACT, prof. Mihaela Popa şi prof. Raluca Orza. În cadrul acestui club, prin activitățile și temele 

abordate (din domeniile: Sănătate, Mediu, Diversitate, No-hate speech), s-au creat contexte prin care 

elevii și-au dezvoltat abilităţi de viaţă (comunicare, lucru în echipă, tehnice etc.), devenind mai 

responsabili şi implicaţi în comunitate. Clubul funcţionează sub tutela Fundaţiei Noi Orizonturi, care 
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este singurul model de educaţie dezvoltat în România şi preluat la nivel internaţional, ce își propune 

dezvoltarea de competenţe în patru domenii de acţiune: cetăţenie activă, angajabiliate, antreprenoriat 

social şi leadership. În contextul acestui program, tinerii şi adulţii voluntari realizează proiecte de 

serviciu în folosul comunităţii prin care transformă lumea din jurul lor.  

Astfel, Proiectul „Smoothie cartian – sănătate la pahar‖, iniţiat de membrii Clubului IMPACT 

Cartian, şi-a propus să promoveze, în conştiinţa publică, importanţa unui stil de viaţă sănătos. Ideea de 

proiect le-a aparţinut în exclusivitate elevilor, care au considerat că una dintre problemele cu care se 

confruntă aceştia în liceu este consumul alimentelor de tip fast-food, pe parcursul programului şcolar. 

Din cauza consumului de alimente procesate şi de tip fast-food, foarte puţini elevi reuşesc să aibă o 

alimentaţie sănătoasă, echilibrată.  Rezultatele sunt vizibile: cazuri de obezitate, de malnutriţie 

(înţeleasă în sensul alimentaţiei deficitare în nutrienţi), afecţiuni gastrice, comportament hiperactiv 

(cauzat de consumul băuturilor energizante), dificultăţi de concentrare etc. 

Ne-am propus realizarea de produse din categoria Smoothie, considerând că acestea  sunt 

varianta perfectă de a consuma o porție sănătoasă de fructe (sau de legume) o dată pe zi, de către elevii 

și profesorii Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu‖  Piatra-Neamț. Smoothie este o băutură realizată 

prin amestecarea unuia sau mai multor fructe şi/sau legume într-un blender, împreună cu alte 

ingrediente, precum gheață pisată, fructe înghețate, miere, lapte, iaurt etc. Spre deosebire de sucurile 

concentrate din magazinele de desfacere din școală, produsul smoothie nu este unul conservat și astfel, 

principiile nutritive din fructe și legume nu se deteriorează. Se consumă proaspăt și este mai mult un 

aliment, decât o băutură. Pentru obţinerea de fonduri în vederea achiziţionării materialelor necesare, 

membrii clubului au împletit brăţări, pe care le-au vândut. Pornind de la faptul că brăţara este una 

dintre cele mai populare şi purtate bijuterii, ne-am gândit că astfel de produse pot fi propuse spre 

vânzare în cadrul unei expoziții organizate cu prilejul celor 50 de ani de existență ai liceului nostru. 

Brăţara înseamnă uniune, armonie între trup şi suflet, între cel ce o poartă şi divinitate etc. Cercul şi, 

implicit brăţara, reprezintă simbolul divinităţii, al soarelui,  înseamnă perfecţiune şi echilibru. Brățările 

au fost personalizate cu mesaje sugestive: prietenie, încredere, iubire, dragoste, toleranță etc. 

În perioada de implementare a proiectului, timp de două luni, ne-am propus atingerea 

obiectivelor: 

1. Formarea unui stil de viaţă sănătos prin promovarea unor comportamente alimentare sănătoase 

adecvate sănătății fizice şi psihice a celor 28 de elevi, membri ai Clubului IMPACT Cartian. 

2. Dezvoltarea spiritului  antreprenorial, prin simularea unei acțiuni, impropriu denumită  ,,afacere‖. 

Conform graficului, activităţile au fost următoarele:  

 A0. ,,Să ne organizăm!”: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

334 

 

 Repartizare sarcini în cadrul clubului IMPACT CARTIAN; 

 Furnizare materiale. 

 A1. Promovare și diseminare proiect: 

 Realizare afișe, pliante, fluturași cu tema ―Minte sănătoasă. Corp sănătos. ȘCOALĂ 

SĂNĂTOASĂ‖; 

 Promovare pe pagina de Facebook a școlii; 

 Realizare articole in revista ,,Anotimpuri‖ ; 

 Realizare comunicate de presă în ziarele locale online. 

 A2. “Vânătoare de comori” (Treaser hunt) – Stil de viață sănătos!  
             Elevii au fost organizați pe echipe, exista un ―punct de control‖ pentru primirea instrucțiunilor. 

În momentul în care se dădea startul exercițiilor, fiecare echipă  primea o listă cu sarcinile pe care 

trebuia să le îndeplinească, pentru a găsi ,,comorile‖. Fiecare instrucțiune primită indica un reper. 

Echipele reveneau de fiecare dată la punctul de control pentru primirea instrucțiunilor, care să le 

permită găsirea următoarei sarcini. Sarcinile erau realizate de liderii IMPACT. Activitatea şi-a propus 

dezvoltarea competenţelor cheie de comunicare, de relaţionare interpersonală, competenţe în ştiinţe şi 

tehnologie. 

 A3. Concurs de discursuri publice (public speaking) – “Minte sănătoasă în corp sănătos” 

              Membrii clubului au susţinut succinte monologuri abordând diverse subiecte circumscrise 

temei principale (de exemplu, hrana sănătoasă, importanţa consumului de legume şi fructe, efectul 

nociv al produselor de tip fast-food, tipuri de conduită alimentară etc.) în faţa unui public format din 

colegi de liceu, profesori, părinţi. Pentru aceasta, elevii s-au documentat pe marginea subiectelor tratate 

(în biblioteci, de pe internet) sub îndrumarea profesorului specializat în industrie alimentară. În paralel, 

au făcut exerciţii specifice acestui tip de manifestare în public, sub îndrumarea profesorilor de limba 

română: structurarea unui discurs, controlul emoţiilor, captarea şi menţinerea atenţiei, limbajul 

nonverbal şi cel paraverbal, dicţie, improvizaţie etc. Juriul (format din elevi) a deliberat şi a desemnat 

câştigătorii. Această activitate şi-a propus: dezvoltarea competenţelor de comunicare, a încrederii în 

sine, îmbunătăţirea memoriei etc. 

 A4. ,,Smoothie cartian – sănătate la pahar!” 

              Realizarea produsului numit smoothie ar fi pentru elevii din Clubul Impact Cartian o mică 

afacere. Astfel, cunoștințele de antreprenoriat, îmbinate cu cele de la discipline tehnice, am dorit să le 

concretizăm într-un proiect frumos, impropriu denumit ,,afacere‖. Aceste produse au fost realizate în 

laboratorul de gastronomie existent în cadrul liceului nostru. Având în vedere că există dotarea 
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necesară realizării acestor produse (blaturi de inox, tocătoare, ustensile de tăiat și curățat, frigider), 

atenția noastră s-a îndreptat pe găsirea furnizorilor care să ne ofere fructe și legume la cel mai bun 

raport preț-calitate, identificarea furnizorilor de ambalaje pentru astfel de produse, a surselor de 

finanțare pentru începerea ,,afacerii‖ (cumpărare materii prime, ambalaje), promovarea ,,afacerii‖. 

Forța de muncă este reprezentată de membrii clubului. Investiția a fost minimă: achiziționarea unui 

blender de capacitate mai mare, ambalaje recuperabile din sticlă sau nerecuperabile din plastic. A fost 

un prim pas în înțelegerea relației dintre venituri, cheltuieli, profit. 

În plus, ne-am propus iniţierea unor acţiuni de tip lobby pe lângă agenţii comerciali care-şi 

desfăşoară activitatea în perimetrul campusului şcolar, în scopul introducerii, în oferta de vânzare, a 

unei cantităţi (mai mari) de fructe şi de legume. Toate aceste activităţi au creat, în rândul elevilor, un 

curent de opinie favorabil stilului de viață sănătos. 

 A5. Celebrare ,,Cunoscuți şi recunoscuți” – evaluare proiect. 

Beneficiarii proiectului au fost 28 de membri ai clubului IMPACT, elevi cu vârste între 14 şi 17 

ani, din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a,  proveniţi din spaţiul rural și din cel urban, din diferite medii 

sociale, economice şi culturale; 2 lideri IMPACT, profesori de diferite discipline. Beneficiarii indirecți 

au fost cei 1500 de elevi ai liceului; 100 elevi găzduiţi în Campusul liceului; 84 de profesori din şcoală; 

50 de angajaţi – personal  didactic/ nedidactic auxiliar şi chiar părinţii elevilor. 

Acest proiect a avut un impact asupra conştiinţei  întregii comunităţi şcolare, dar şi locale, prin 

toate demersurile sale care au creat, în rândul elevilor, un curent de opinie favorabil conceptului de stil 

de viaţă sănătos – valoare asumată şi promovată de şcoala noastră.  

Din perspectiva membrilor de club, proiectul s-a bucurat de succes prin IMPACTUL avut 

asupra unui număr atât de mare de elevi ai şcolii, care au conştientizat importanţa stilului de viaţă 

sănătos. 

Din perspectiva profesorilor şcolii, proiectul a 

oferit o oportunitate pentru educaţia de tip nonformal, 

valorificând – în spirit interdisciplinar – abilităţi de 

comunicare orală şi scrisă, digitale şi practice. Mai 

mult decât atât, multe dintre activităţile desfăşurate au 

provocat manifestarea simţului estetic al elevilor, 

nevalorificat prin curricula pentru liceele tehnice.  
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ALIMENTAŢIA CORECTĂ  - 8 PRINCIPII CU PRIVIRE LA HRANĂ ŞI 

SĂNĂTATE 

 

Cons. şcolar Popa Ovidiu - Şcoala Gimnazială Nr.10 Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. Popa Dana Mihaela - Şcoala Gimnazială Nr.13 – Structura G.P.P. Nr.14 Rm.Vâlcea, jud. 

Vâlcea 

 

Beneficiile unui stil de viaţă sănătos sunt enorme. Persoanele trebuie să ştie că pot: 

 Trăi mai mult; 

 Să arate şi să se simtă mai tineri; 

 Să aibă mai multă energie; 

 Să piardă în greutate; 

 Să reducă valoarea colesterolului sanguin; 

 Să păstreze oasele puternice; 

 Să evite accidentele vasculare cerebrale; 

 Să prevină şi să trateze diabetul; 

 Să scadă tensiunea sângelui. 

Şi încă multe altele... 

Acestea sunt doar câteva dintre beneficii şi toate pot fi ale oamenilor. Preţul? Simplu, doar 

schimbându-şi dieta. În ceea ce urmează vom face un rezumat al lecţiilor despre alimentaţie, sănătate şi 

boală, pe care le-am învăţat de-a lungul timpului, prin următoarele opt principii pe care le vom expune. 

Aceste principii trebuie să fie baza pentru felul în care trebuie acţionat în domeniul ştiinţei, felul în care 

trebuie trataţi bolnavii, felul în care ne alimentăm, felul în care gândim despre sănătate şi felul în care 

percepem lumea. 

 Principiul nr. 1: Nutriţia reprezintă acţiunea combinată a nenumărate substanţe din alimente. 

Întregul înseamnă mai mult decât suma tuturor părţilor. 

Pentru a ilustra acest principiu trebuie avută în vedere perspectiva biochimică a unei mese. 

Substanţele chimice pe care le obţinem din hrana pe care o mâncăm sunt angajate într-o serie de reacţii 

care lucrează în ansamblu pentru a produce o stare bună de sănătate. Aceste substanţe chimice sunt 

orchestrate cu grijă prin mecanisme de control complicate în interiorul celulelor noastre şi al 

organismului nostru, şi aceste mecanisme de control decid unde merge fiecare nutrient, cât din 

respectivul nutrient este necesar şi când are loc fiecare reacţie. 
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Organismul nostru desfăşoară această reţea infinit de complexă de reacţii cu scopul de a obţine 

beneficii maxime din alimentele integrale, aşa cum apar ele în natură. Cine este greşit îndrumat poate  

trâmbiţa virtuţiile unui anumit nutrient sau ale unei anumite substanţe chimice, însă acest mod de 

gândire este prea simplist. 

 Principiul nr. 2: Vitaminele nu constituie un panaceu pentru o sănătate bună. 

Deoarece nutriţia funcţionează ca un sistem biochimic infinit de complex ce implică mii de 

substanţe chimice şi mii de efecte asupra sănătăţii noatre, este un nonsens să credem că nutrienţi izolaţi, 

luaţi ca suplimente, ar putea înlocui alimente integrale. Suplimentele nu au ca rezultat o sănătate pe 

termen lung şi pot produce efecte secundare imprevizibile. Mai mult decât atât, pentru cei ce se bizuie 

pe suplimente, efectul benefic al schimbării dietei este amânat. Pericolele dietei vestice nu pot fi 

contracarate prin consumarea de nutrienţi la pilulă. Nu trebuie să se înţeleagă că aceşti nutrienţi n-ar fi 

importanţi. Ei sunt – însă doar atunci când sunt consumaţi ca alimente, nu ca suplimente. Separarea 

nutrienţilor şi încercarea de a obţine din ei aceleaşi beneficii ca din alimentele integrale dă pe faţă 

ignoranţa cu privire la modul de operare al nutriţiei în organism. 

 Principiul nr. 3: Nu există  de fapt nici un nutrient în alimentele de origine animală care să nu 

fie mai bine furnizat de către plante. 

În general, este corect a spune că orice aliment de origine vegetală are mai multe asemănări în 

ce priveşte compoziţia nutrienţilor cu celelalte alimente de origine vegetală decât cu alimentele de 

origine animală. Acelaşi lucru este valabil şi în cealaltă categorie; toate alimentele de origine animală 

au mult mai multe asemănări cu celelalte alimente de origine animală decât cu alimentele de origine 

vegetală. 

Alimentele de origine vegetală au în mod substanţial mai mulţi antioxidanţi, fibre şi minerale 

decât alimentele de origine animală. De fapt, alimentele de origine animală sunt aproape complet lipsite 

de mai mulţi din aceşti nutrienţi. Pe de altă parte, alimentele de origine animală au mai mult colesterol 

şi grăsimi. Ele au de asemenea cu puţin mai multe proteine decât alimentele de origine vegetală, şi de 

asemenea mai multă vitamină B12 şi vitamina D. 

 Principiul nr. 4: Numai genele nu determină apariţia bolii. Genele funcţionează numai dacă 

sunt activate sau exprimate, iar nutriţia joacă un rol critic în a determina care gene, bune sau rele, vor fi 

exprimate. 

 Originea fiecărei boli este genetică. Genele noastre reprezintă codul pentru tot ce există în 

corpurile noastre, bun şi rău. Fără gene nu ar exista cancer. Fără gene nu ar exista obezitate, diabet sau 

boli de inimă. Şi fără gene nu ar exista viaţă. Nu toate genele sunt exprimate pe deplin şi tot timpul. 

Dacă ele nu sunt activate, sau exprimate, ele rămân inactive din punct de vedere biochimic. Genele 
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inactive nu au niciun efect asupra sănătăţii noastre. Acest lucru este evident atât pentru majoritatea 

oamenilor de ştiinţă, cât şi pentru mulţi oameni de rând. Ce anume se întâmplă astfel încât să determine 

ca unele gene să rămână inactive, iar altele să se exprime? Răspunsul: mediul şi, în special alimentaţia. 

 Principiul nr. 5: Nutriţia poate controla în mod substanţial efectele adverse ale substanţelor 

biochimice vătămătoare pentru sănătate. 

 În presă apar continuu relatări despre substanţe chimice care produc cancer. Acrilamida, 

îndulcitorii artificiali, nitrosaminele, nitriţii, alarul, aminele heterociclice şi aflatoxina, toate acestea au 

avut legătură cu cancerul în studiile experimentale efectuate. Există o percepţie larg susţinută că 

această boală, cancerul, este produsă de substanţe chimice toxice care pătrund în corpul nostru într-un 

mod sinistru. Presupunerea este că alimentaţia cu carne ar fi sigură dacă nu ar avea acele produse 

chimice nenaturale în ea. De fapt, pericolul real la carne îl constituie dezechilibrul dintre nutrienţi, 

indiferent dacă există sau nu acele substanţe vătămătoare în ea. Oamenii au început să se 

îmbolnăvească tot mai mult de cancer şi de boală de inimă cu mult timp înainte ca substanţele chimice 

moderne să fie introduse în alimentele noastre, atunci când au început să consume tot mai multe 

alimente de origine animală. În termeni practici, nu îţi faci cine ştie ce mare bine dacă mănânci carne 

de vită organică în loc de carne de vită convenţională care a fost îndesată cu chimicale. Ambele tipuri 

de carne au un profil similar de nutrienţi. Alimentaţia este cea care determină în principal dacă boala îşi 

va produce efectele rele sau nu. 

 Principiul nr. 6: Aceeaşi nutriţie care previne boala în stadiile ei timpurii poate de asemenea să 

stopeze sau să regreseze boala în stadiile ei mai târzii. 

 Trebuie făcută precizarea că bolile cronice necesită mai mult timp ca să se dezvolte. Cancerul 

poate fi încetinit, oprit sau chiar făcut să regreseze printr-o alimentaţie corespunzătoare. Spre norocul 

nostru, aceeaşi alimentaţie bună produce efecte maxime asupra sănătăţii în orice stadiu al bolii. O dietă 

vegetariană cu alimente integrale face să regreseze boala de inimă avansată, îi ajută pe obezi să piardă 

în greutate. Un dram de prevedere face cât un car de tratament, şi cu cât cineva începe mai devreme în 

viaţă să consume alimentele corespunzătoare, cu atât mai bine va fi pentru sănătatea sa. Însă pentru 

aceia care au deja de-a face cu povara bolii, trebuie să nu uităm că alimentaţia poate să joace un rol 

vital. 

 Principiul nr. 7: Alimentaţia care este benefică pentru o anumită boală cronică va fi în folosul 

sănătăţii şi în ceea ce priveşte alte boli. 

 Toate bolile au multe lucruri în comun. Datorită acestui număr impresionant de lucruri comune, 

concluzia logică este că alimentaţia benefică într-o direcţie va produce sănătate şi va preveni boala, 

aproape indiferent care ar fi ea. Chiar dacă o dietă complet vegetariană, cu alimente integrale este mai 
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eficientă în a trata boala de inimă decât cancerul la creier, puteţi fi siguri că această dietă nu va face să 

înainteze o boală în timp ce o va stopa pe cealaltă. Ea nu va fi niciodată „dăunătoare‖ pentru o 

persoană. Această dietă nu poate fi decât benefică la modul general. 

 Principiul nr. 8: Alimentaţia potrivită produce sănătate în toate domeniile existenţei noastre. 

Toate sunt în legătură unele cu altele. 

 În ultima vreme conceptul de sănătate holistică a căpătat multe dimensiuni. Acest concept poate 

însemna o mulţime de lucruri pentru diferite persoane. Mulţi oameni îngrămădesc în acest concept 

toate formele şi activităţile de medicină „alternativă‖, aşa că medicina holistică a ajuns să însemne 

presopunctură, acupunctură, plante medicinale, suplimente cu viatmine etc. 

 Alimentele şi nutriţia sunt de o importanţă principală pentru sănătatea noastră. Procesul de a 

mânca reprezintă poate cel mai intim contact pe care îl avem cu lumea noastră; este un proces în cadrul 

căruia ceea ce mâncăm devine parte din trupul nostru. 

 Principiile prezentate mai sus sunt un răspuns la întrebările cu bătaie lungă despre sănătatea 

omului şi a societăţii în întreaga lume. Aplicabilitatea acestor principii nu trebuie subestimată. Mai 

important decât acest lucru, ele pot contribui la reducerea confuziei din rândul publicului în ce priveşte 

alimentaţia şi sănătatea. 

 

Bibliografie: 

1.Campbell, Colin - Studiul China – cel mai complet studiu asupra nutriţiei, Casa de editura Advent, 

Rm.Vâlcea, 2007 

 

MREJE  PERICULOASE 

 

Cons. şcolar Popa Ovidiu - Şcoala Gimnazială Nr.10 Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. Popa Dana Mihaela - Şcoala Gimnazială nr.13 – Structura GPP Nr.14 Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Tăcută, aşa cum rareori este un om şi cum nu mi-a plăcut vreodată să fiu, retrasă în mine, 

departe de prealabilul vieţii, aşa cum niciodată nu am fost, cultivând orice gând neînsemnat cu grijă, 

doar prietenei mele, suflarea, aşa sunt eu acum.  

Înstrăinată de propria fiinţă, izolată într-o lume în care nu-mi găsesc locul, nu-mi găsesc locul, 

nu-mi găsesc aripile sufletului pentru a mă înalţă într-un zbor solemn, spre divinitate… Poate atunci 

mi-aş împlini menirea ca spirit, m-aş vindeca de setea de mântuire, m-aş converti în ceea ce am fost sau 
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poate… în absolut. Nu am curajul de a privi spre lumina soarelui, să urc treptele spre lumea idealului, 

deşi în mine dorinţa arde, mă mistuie din esenţă. Dar razele acelea atât de palide, văzute prin plasă în 

care sunt prinsă m-ar topi picătură cu picătură, ca pe un muritor chinuit de propria-i existenţă…. Şi mi-

e teamă! 

Nu pot să simt nici măcar pentru o fracţiune de secundă seva eliberatoare ce mi-ar da tăria să 

lupt, să distrug blestemul ce m-a legat cu funii groase, ce-mi apasă ireversibil fiinţa obosită, o epavă a 

ceea ce a fost cândva. 

Ochii aceia ce oglindeau irizările mării se pierd acum într-o altă mare – a disperării, în care mă 

afund, fără să găsesc măcar o scândură de care să mă prind. Privesc în stânga, privesc în dreapta, iar 

privirea mi se înceţoşează înainte de a zări scăparea. 

Trăiesc o stare de letargie, de durere ce nu doare trupesc şi spiritual în cele mai intime colţuri 

ale inimii. Mă pierd în vâltoarea vieţii, strig după ajutor, dar nimeni nu mă aude, nimeni nu mă vrea… 

şi toate acestea din cauza DROGURILOR. 

M-am aruncat nebuneşte în braţele lor puternice, care acum mă sugrumă, îmi robesc fiinţa… 

Sunt istovită… Adesea mă aşez la birou şi privesc mantia cerească, dar aerul sufocant îmi inundă 

respiraţia. Şi zgomote peste zgomote îmi disturbă liniştea. Strigătele oamenilor… duruitul maşinilor, 

atâtea claxoane – viaţa de la oraş e atât de plictisitoare şi nu îmi conferă măcar o clipă de intimitate. 

„Mai bine m-aş duce o săptămână la ţară să-mi văd fata‖, îmi spun în sinea mea. Mi-e dor de 

Magda, a fost atât de greu fără ea, dar nu o pot ţine cu mine – să mă vadă când încep să mă înfurii când 

intru în sevraj? Cu siguranţă s-ar înspăimânta. E prea mică şi nu merită să vadă aşa ceva. 

La gândul unei scurte călătorii mă mai înviorez puţin, iar inima mea de mamă ia o decizie 

hotărâtoare:‖ Nu voi mai lua nici măcar un miligram de drog la mine‖. Nu mai vreau să continui acest 

joc în care eu voi pierde, căci am pierdut deja sănătatea, fericirea, obţinând doar compasiunea altora, 

regrete… Îmi e ruşine faţă de cei ce încearcă să mă ajute şi nu reuşesc. Chiar soţul meu, Darius, şi-a 

părăsit ţara, a plecat să muncească pentru a face rost de banii necesari vindecării. Căci e costisitor, 

foarte costisitor tratamentul. Nu am voinţa, căci dacă aş putea renunţa singură la droguri, nu am mai 

avea nevoie de atâţia bani … Dar nu mai e timp de multe destăinuiri, căci trăsura pe care am chemat-o 

este acum la poartă. Nu mai e vreme de zăbovire, ci îmi iau bocceluţa pe umăr şi părăsesc casa aceea 

solemnă, măreaţă, dar care nu îmi oferă sentimentul siguranţei. 

Gândul mi se tulbură… pleacă nu  ştiu unde… în depărtări cenuşii, vrăjit de amintiri dureroase. 

Mi-aduc aminte momentul decisiv, ce mi-a schimbat fluxul vieţii, mi-a umbrit adolescenţa, punându-şi 

vălul său negricios peste ea, mistuind-o, producând o ruptură prea puternică. Tatăl meu, fiinţa cea mai 

dragă mie, s-a stins, şi-a închis corola de timpuriu. Iar acei ochi în care Demiurgul şi-a pogorât fiinţa, 
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ce străluceau precum soarele, pe ei i-am văzut înceţoşaţi, cum nu mi-aş fi dorit să-i văd vreodată. A 

plecat fără a-şi lua „Adio‖, fără a-mi da vreun sfat. 

Nu am putut accepta uşor, iar durerea nu îmi dădea pace. Mă chinuia şi fiecare atom al fiinţei 

mele o simţea. Nimeni nu m-a înţeles, nici chiar mama. Ea a trecut mai repede prin toate, privind drept 

înainte. Nu vroia să îşi arate slăbiciunile, nu voia să plângă, căci acum era prea târziu. Dar eu am căzut 

în capcana drogurilor. În ele mi-am găsit atunci sprijin, dar apoi s-a dovedit a fi o înşelătorie, un truc. 

M-am trezit într-o lume a durerii, departe de tot ceea ce fusese înainte… 

Dar gândul mi se pierde, mă rătăcesc în acel timp  şi spaţiu, căci vocea birjarului se aude 

răguşită, dar în acelaşi timp fermă: Am ajuns! Cobor, iar casa bunicilor, aşezată la poalele munţilor, 

printre marea de copaci mă întâmpină. Nucul bătrân de la poartă mă înfioară… simt că retrăiesc un 

timp apus, sub semnul inocenţei, al dragostei. Martor atâtor seri de vară, adăpostindu-mă, vegheat de 

lumina lunii… meditam asupra condiţiei umane... mă regăseam în fiecare şopot al naturii… ascultam 

adierea blândă a vântului ca pe o harpă. 

Păşesc timid pragul porţii… zăresc leagănul de vară al bunicului, înconjurat cândva de miresme 

dulci  şi albastre, de cântec duios de greier. Magda, îngândurată, stă în leagăn, visând undeva departe. 

Cu părul blond ca un spic de grâu în luna mai, fluturând pe umerii goi, părea a fi un înger căzut pe 

pământ, bobiţe cristaline îmi alunecau pe obraji. Retrăiesc mitul fetei prefăcute în vrăjitoare. Aş vrea să 

mă scald în albastrul moale al cerului, să-mi prind sufletul într-un nor sihastru şi să plutesc dincolo de 

munţi şi văi. Mii de dorinţe, de amintiri legate de vremea copilăriei îmi invadează gropile sufletului. 

Mă revăd atunci, copil, zburdând ca o mieluşea pe cărări umbrite de munte, având un singur ţel: „Să 

cunosc lumea‖. Străbăteam codrul des, în care îmi găseam liniştea, îmi simţeam fiinţa ţesută în fire de 

mătase. 

Magda, cu ochii ei aprigi mă zăreşte. Pare uimită… O ia la fugă către mine, mă strânge în braţe. 

„- Cât de mult mi-ai lipsit, mămico!!! Mi-era dor de tine, de suflarea ta. Mi-era dor să te strâng în 

braţe… Să-ţi spun: TE IUBESC! 

-Şi mie, puiul  meu‖. 

Doar  atât am izbutit a spune, căci durerea a început să se dezlănţuie în felul ei: plângeam cu 

toata fiinţa mea, din suflet. Nu ştia cât mă atinseseră acele cuvinte. Şi mie îmi lipsise dragostea ei, 

vocea ei candidă. Încerc să spun ceva, dar nu pot. Mi-e imposibil. 

„- Taci, mămico, nu spune nimic. Vino cu mine să-ţi arăt Dumnezeu pentru tine, pentru sănătatea ta.‖ 

Aceste vorbe sunt atât de grele… Nu le merit… Nu credeam că le voi auzi vreodată… Ne 

îndreptăm către grajd. Mâna sa micuţă deschide larg uşa, iar pe paie lângă văcuţa noastră se afla un 

viţeluş. Nu pare a avea mai mult de două zile. 
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„-Iată! El e noul membru al familiei. Spune că se bucură să te cunoască‖. 

E atât de drăguţ! Mi-aduce aminte că în copilărie am mai avut un viţel pe care-l iubeam mult. 

Din prima clipă m-am ataşat de el şi mi-a părut foarte rău când bunicii l-au vândut.  

„-Hai acum! Bunicii te aşteaptă‖. 

Din nou simt un sentiment de teamă… Un gol în stomac. Oare cum or arăta? De când nu-i mai 

văzusem? Oare vişinul şi-a scuturat florile în părul lor şi în mustaţa bunelului? Păşesc în  casă… Îi 

găsesc stând pe pat, ca întotdeauna. Păreau mai bătrâni ca de obicei, plini de griji şi aveam remuşcări. 

Din vina mea se ajunsese aşa departe. 

Se ridică, mă îmbrăţişează, mă sărută pe ambii obraji şi îmi spun blând: 

„- Bine ai venit, draga bunicilor! 

-Bine v-am găsit, iubiţii mei părinţi. Căci aşa v-am considerat dintotdeauna. Mă stingeam de dorul 

zilelor apuse, aşa m-am hotărât a vă vizita‖. 

Mă simţeam atât de mică în acel spaţiu sacru, în care doream să-mi regăsesc identitatea. 

Venisem aici ca într-un pelerinaj la locurile divine, din dorinţa de mântuire. Se deşteaptă în mine 

dorinţa pătimaşă de a mă contopi cu natura, dar îmi este imposibil. 

Zilele şi-au urmat cursul firesc, mult mai colorat decât în oraşul meu prea aglomerat, prea 

istovitor pentru mintea-mi. Alături de fiica mea, de locurile copilăriei, de bunicii mei, reuşisem să uit 

de droguri. Dar totul s-a spulberat repede, avalanşa s-a dezlănţuit. Reuşisem să mă abţin vreo două zile 

de la droguri, dar simţeam că cerul se prăbuşeşte peste mine, că mă înghite lacom. Începusem să văd 

din nou distorsionat lumea… mi se părea o caracatiţă cu tentacule puternice, care mă va sugruma fără 

milă. Hainele mi se păreau nişte soldaţi ce sunt gata a mă ataca. 

Lipsa drogurilor îşi spunea cuvântul. Nemaiputându-mă controla, am început să sparg lucrurile 

prin casă, să arunc cu ce apucam, fără a gândi măcar o secundă. Mă duc în camera Magdei, iau jucăriile 

şi i le arunc pe jos. Nimeresc în  mână un ursuleţ de lut, iar fata strigă: 

„-Nu, mami! Nu-l sparge! Te rog! Te implor!‖ 

Dar nu pot înţelege ce spune, mintea mea reacţionează singură, fără nicio îngrădire. Ursuleţul se 

transformă în mii de ţăndări, ieşind la iveală o bancnotă. Mă reped la ea şi o rup cu atâta satisfacţie… 

Numai când Magda începe să plângă mă opresc din această furtună, ca trezită dintr-un coşmar. Privesc 

în jur… şi mă cutremur. Cât dezastru provocasem! O, Doamne! Încă mai am în mână o bucată din 

bancnotă, iar Magda, fără nicio teamă se apropie şi-mi şopteşte: 

„- Aceia erau banii pe care eu îi strâng pe fiecare zi, bănuţ lângă bănuţ, renunţând la dulciuri sau 

jucării. Doream să adun suma necesară pentru a te vindeca. Voiesc atât de mult să redevii cea de 
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dinainte, să fii mama cea mereu veselă, trăindu-şi viaţa din plin. Puteai deveni ceea ce ai fost. Iar tati s-

ar fi întors şi el şi am fi fost din nou o familie…‖ 

 Din nou plâng… Mi-e ruşine de ceilalţi. Dar vorbele ei m-au făcut să iau cea mai mare decizie. 

Voi renunţa la droguri, chiar dacă va fi greu. Nu există nimic mai plăcut decât o viaţă normală, trăită 

lângă cei ce te iubesc […].  

Acum mă aflu într-o clinică de dezintoxicare. Am început să mă detaşez de dorinţa drogurilor. 

Fac progrese considerabile. Nu-mi pasă cât va dura, căci îmi doresc cu ardoare să scap de acest 

blestem. Sunt sigură că într-o zi îmi va bate alt vânt în tâmple… 

În faţa Magdei, a soţului meu şi a tuturor celor dragi promit: „- Niciodată nu voi mai fi o 

marionetă în mâna păpuşarului nemernic – DROGUL‖.   

 

 
ECOLOGIA – CONDIŢIA ESENŢIALĂ 

A UNEI VIEŢI SĂNĂTOASE 

 

Prof. Popa Ramona 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Budeasa, jud. Argeş 

 

Motto: “Nu Pământul aparţine omului, ci omul aparţine Pământului” (Siense Seattle) 

 

Mediul înconjurător constituie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui 

integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Omul s-a aflat în mijlocul naturii de la 

începutul existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, însă, ea îi opune şi manifestări oarbe, 

brutale, în faţa cărora rămâne înmărmurit şi neputincios. 

Prin educaţie ecologică putem să cultivăm dragostea şi interesul elevilor pentru lumea care ne 

înconjoară, putem să formăm aptitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele pozitive sau 

negative ale acţiunii omului asupra mediului.  

Relaţia om-natură se manifestă în mai multe ipostaze: în viaţa urbană, industrială, culturală etc. 

Omul, prin intervenţia sa, a modificat esenţial mediul natural, în conformitate cu cerinţele sale. Prin 

progresul neîntrerupt al ştiinţei şi tehnicii, omul şi-a manifestat tendinţa – de multe ori neraţională - de 

dominare şi exploatare a naturii. Modificările pe care le-a provocat în ultimii 200 de ani depăşesc cu 

mult transformările produse pe cale naturală în milioane de ani. 
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Cu timpul, oamenii au început să facă cercetări ştiinţifice şi să descifreze multe din tainele 

ascunse ale naturii, înţelegând că manifestările ei se petrec sub acţiunea legilor ce o guvernează, pentru 

că în natură nimic nu se desfăşoară haotic şi întâmplător, ci numai sub impulsul implacabil al legilor 

obiective. Oamenii, devenind victime ale propriilor acţiuni, au început să-şi asume responsabilităţi faţă 

de mediul în care trăiesc. 

Educaţia pentru mediu este un process permanent, proces în cadrul căruia şcoala urmăreşte 

conştientizarea copiilor, furnizându-le mereu informaţii, implicându-i în activităţi în care trebuie să ia 

atitudini, să respecte de bună voie normele sociale. Natura înseamnă viaţă, noi trebuie să realizăm că 

viaţa noastră se schimbă în rău în fiecare secundă, trebuie să intervenim cu orice ştim că am putea ajuta 

la diminuarea poluării; un pahar de plastic aruncat pe pământ, în natură, poate face mult rău, deci ar fi 

atât de simplu ca fiecare din noi să se implice, să elibereze pământul de povara grea care îl apasă prin 

neglijenţa şi indiferenţa oamenilor, să facem puţină economie la electricitate, la consumul de apă. 

Pentru noi aceste lucruri ar fi nesemnificative, dar pentru pământul nostru ar însemna enorm.  

Salvând cât mai multe animale, neconsumând carne, salvăm mii de hectare de pământ care nu 

mai trebuiesc cultivate pentru hrana animalelor, astfel pământul ar fi mai liber nepoluat cu tot felul de 

îngrăşăminte chimice, pesticide şi insecticide. Protejând natura şi animalele, de fapt ne protejăm pe noi. 

Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza pe deplin, numai prin asocierea măsurilor de ordin 

juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este uşoară, 

dar fără o educaţie în acest sens, orice acţiune de ocrotire a mediului este sortită eşecului. 

Menţinerea echilibrului ecologic este esenţială pentru desfăşurarea normală a vieţii. Educaţia 

ecologică se poate realiza în mod deosebit, prin şcoală şi mass-media, având motivaţie logică. Educaţia 

ecologică se bazează pe conştientizarea care are acest unic ţel – acela de a proteja natura, de a o face 

să-şi păstreze sănătatea de care depinde în final, sănătatea noastră, a oamenilor. Vindecarea naturii de 

nocivităţile de tot felul existente în atmosferă, sol şi apă, nu se poate face fără conştientizare şi fără o 

pregătire ecologică efectivă a noastră, a tuturor. 

Educaţia ecologică începe sau ar trebui să înceapă din frageda copilărie. Ea contribuie la 

formarea unei conştiinţe ecologice şi a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o 

comportare atentă şi corectă faţă de ea. În cadrul lecţiilor, în funcţie de caz, este necesar a se aborda 

probleme de ecologie care să contribuie gradat la formarea conştiinţei ecologice. Orice copil poate 

deveni un prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Natura are nevoie de prieteni. Nu mila de 

vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura. 

―Natura este arta lui Dumnzeu cel veşnic ‖, zicea Dante Aligheri. Şi de felul cum protejăm 

această artă pe care, totuşi, gratis am primit-o, aşa o vom avea. Suntem martori când spaţiul verde este 
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tot mai murdar şi parcă pe nimeni nu mai interesează curăţenia din parcuri, comune şi oraşe. Ce este 

mai tragic, că tot mai puţini oameni nu mai au grijă nici de curăţenia din faţa casei unde trăiesc. Fiecare 

vrea ca cineva să le facă ordine. Astfel aerul devine mai poluat cu nemijlocita implicare a noastră.  

De multe ori trecătorii aruncă pe stradă hârtii, ţigări, gunoaie de parcă nu trăiesc în ţara aceasta. 

Dar se ştie bine, că de felul cum se păstrează curăţenia aşa este şi inima omului. Deci o inimă curată nu 

va face murdărie, însă o inimă murdară şi indiferentă, nu are decât să o facă. Căci ce este în inimă 

aceea se reflectă şi în viaţa de zi cu zi.  

Schimbarea unei naţiuni depinde nemijlocit de felul său zilnic de a acţiona în relaţii cu oamenii 

din jur şi nemijlocit de felul cum ne raportăm la mediul înconjurător. Avem marea responsabilitate de a 

ajuta natura să revină la ceea ce a fost odată. Să lăsăm la o parte atitudinea egosită de a ne folosi de 

ceea ce a creat Dumnezeu atât de perfect pentru om şi să începem să protejăm natura. Mediul ambiant 

devine un organism cu plămânii tot mai afectaţi din cauza atitudinii noastre de a neglija cele mai 

elementare elemente ale bunului simţ poluând mediul înconjurător. 

Natura îşi are legile ei care trebuie respectate cu sfinţenie. A i le încălca înseamnă a profana 

puritatea constituirii acestora încă de la începutul începuturilor. Natura are nevoie de mine şi de tine. 

Nu contează cine eşti, astăzi ea, natura, te cheamă la o colaborare de pe urma căreia vom beneficia doar 

noi, oamenii. Şi anume, să păstrăm natura curată. Iar rezultatele şi efectele nu vor întârzia să apară. Să 

trăim în armonie cu natura - e oare aşa de greu de realizat? Sticla, hârtia, plasticul se pot recicla cu 

succes, s-a inventat maşina de spălat fără detergenţi, călătoriile cu bicicleta sunt mai sănătoase decât 

cele cu automobilul, iar folosirea transportului în comun reduce poluarea în oraş.  

Protejarea mediului înconjurător depinde doar de noi! totul depinde doar de noi! Prin 

transformarea reziduurilor în resurse utilizabile, reciclarea oferă o modalitate de administrare a 

reziduurilor solide, reducând poluarea, conservă energia, creează locuri de muncă. La fel ca şi 

deversarea reziduurilor în zone special amenajate sau arderea lor în incineratoare, reciclarea costă şi ea 

bani.   

Mediul înconjurător descrie cel mai bine gradul de civilizaţie al societăţii în care trăim. Prin 

urmare, a face un bine naturii, înseamnă a face un bine societăţii şi indivizilor ei. Eficienţa educaţiei 

asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului 

viitorului cetăţean, rămânând însă în vigoare şi obligaţia de a avea o utilitate imediată (prin aplicaţiile 

practice, prin intervenţia elevului, situaţii concrete). Educaţia ecologică trebuie să arate că succesul nu 

se poate obţine fără o îmbinare judicioasă a principiilor generale şi a datelor pertinente referitoare la 

ceea ce este particular într-o situaţie concretă. 
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În concluzie, şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută activitate privind 

educaţia ecologică şi protecţia mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice pot şi trebuie să 

formeze apărătorii naturii. Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când va reuşi 

ca elevii – cetăţenii de mâine - să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi să devină factori activi 

în acţiunea de conciliere a omului cu natura. 
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INFLUENȚA ALIMENTELOR ASUPRA CREIERULUI 

 

Prof. Prențu Angelica 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Ce mâncăm are efect direct asupra celulei nervoase. Nevoile creierului sunt speciale, iar 

alimentația trebuie să susțină și să satisfacă toate nevoile creierului, dar trebuie să țină cont și de 

intensitatea activității acestuia. În funcție de ceea ce mâncăm, putem fi mai inteligenți, mai inspirați, 

mai activi și mai inventivi sau din contră, mai lenți, mai calculați, mai meditativi.  

Creierul tău este 60% lipide şi are nevoie de grăsimi bune din mâncare pentru a supravieţui. 

Dacă ai scoate tot lichidul din creier, lipidele (grăsimile) ar cântări cel mai mult, apoi material formată 

din glucoză, micronutrienţi, aminoacizi şi proteine, toate asigurate de alimentele pe care le consumăm. 

Pentru a-ţi menţine creierul sănătos, mănâncă nuci, seminţe (cele de in sunt excelente), peşte gras (crap 

cu legume la cuptor) şi fructe de mare. Acizii graşi de care ai nevoie se regăsesc numai în aceste 

alimente şi ajută la crearea şi menţinerea noilor membrane celulare. De asemenea, previn afecţiunile 

degenerative, potrivit University of Maryland Medical Center. Ceea ce mănânci te-ar putea împiedica 

să ai un somn normal.  
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Dacă te simţi agitat/ă seara sau lipsit/ă de vlagă după prânz, pot fi semnale date de creierul tău, 

care să-ţi atragă atenţia în acest fel că nu i-a plăcut ce ai mâncat în ziua respectivă. Mâncarea grea, 

grasă, consumată seara, te va ţine trează, pentru că organismului tău îi va lua mai mult timp să o digere, 

arată rapoartele National Sleep Foundation. Cafeina din băuturile răcoritoare şi ciocolata te vor 

împiedica, de asemenea, să ai un somn corect.  

Uleiurile vegetale hidrogenate dăunează grav creierului. Se regăsesc cel mai adesea în prăjeli şi 

mâncăruri procesate precum produsele de patisserie şi vor compromite activitatea creierului dacă sunt 

consumate în doze mari. Cercetătorii spun că acest tip de grăsimi afectează grav memoria, potrivit Live 

Science, iar cei care le consumă des, în cantităţi mari, sunt predispuşi la a avea un creier mai mic. Aşa 

că limitarea acestui tip de alimentaţie va face creierul fericit.  

Pentru a-ţi ajuta memoria, gălbenuşul de ou este foarte bun, la fel şi varza, broccoli, germenii de 

grâu sau brânzeturile. Există şi două plante care, arată studiile, îl stimulează eficient. Rozmarinul creşte 

cu 15% capacitatea de memorare pe timp lung. Un efect asemănător e oferit de salvie. Specialiștii 

recomandă să le pisăm (pentru un gust mai intens), apoi să le presărăm peste carne sau legume după ce 

acestea au fost fierte sau coapte, pentru că doar aşa ajută material cenuşie.  

Ceea ce mănânci poate influenţa felul în care simţi. Studiile sugerează o asociere între o stare 

bună de spirit şi mâncărurile bogate în Omega 3, magneziu, triptofan, acid folic şi B-uri, potrivit Mayo 

Clinic. Vei vedea clar o îmbunătăţire a stării tale fizice şi psihice dacă vei consuma fructe, legume, 

alimente bogate în Omega 3, proteine, carbohidraţi complecşi şi apă îndeajuns. Pentru a evita deficitul 

de atenţie şi pentru a avea o stare generală bună, nu consuma carbohidraţi cu indice glicemic mare, 

precum pâine albă sau dulciuri.  

Top 5 alimente pentru un creier sănătos 

 Afinele. Datorită componentelor afinelor, consumul acestor fructe poate ajuta la prevenirea și 

uneori vindecarea, printer altele, a tulburărilor nervoase, prin prevenirea degenerării sau distrugerii 

neuronilor, a celulelor creierului, ajutând astfel la menținerea sănătății sistemului nervos central. 

 Pepenele galben. În primul rând, trebuie să știi că pepenelegalben are un rol esențial în 

combaterea stresului, a agitației nervoase și a insomniilor. Fiind bogat în potasiu, consumul de pepene 

galben ajută la reglarea tensiunii arteriale, reglează ritmul cardiac și astfel, ajută la oxigenarea 

creierului, prin urmare te vei simți mai relaxat, iar puterea de concentrare va crește. 

 Mărul. Specialiștii spun că 2-3 mere pe zi ajută creierul să funcționeze mai bine, astfel încât se 

îmbunătățește memoria. Antioxidanții din mere ajută la eliminarea stresului. 

 Broccoli. Datorită faptului că broccoli este bogat în vitamina K, această legumă este 

recunoscută pentru beneficiile sale în îmbunătățirea funcțiilor creierului, mai ales a funcției cognitive. 
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 Nucile. Deoarece nucile sunt pline de elemente antiinflamatoare, acestea constituie un aliment 

benefic pentru creier. În plus, acidul alfa-linoleic, ce face sângele să circule mai bine este responsabil 

de oxigenarea creierului. Consumul regulat de nuci scade riscul de apariție a bolii Alzheimer, 

îmbunătățește coordonarea și memorarea la cei deja afectați de această boală. 
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ZAHĂRUL, CEL MAI RĂU INGREDIENT UNIC ÎN DIETA MODERNĂ 

 

Prof. Pușcaș Daniela - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, jud. Sălaj 

Prof. Santavan Simona - Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, jud. Sălaj 

 

 Zahărul a fost asociat cu multe boli grave, inclusiv obezitatea, boli cardiovasculare, diabet şi 

cancer. Mai mult decât atât, cei mai mulți oameni consumă prea mult zahăr și de multe ori nu au nicio 

idee. Din fericire, există mai multe moduri de a îndulci produsele alimentare, fără a adăuga zahăr. Se 

explorează 8 alternative sănătoase pe care le puteți utiliza în schimb. 

De ce zahărul este rău pentru tine. Pentru început, nu este pur și simplu nimic bun la zahăr. El 

nu conține proteine, grăsimi esențiale, vitamine sau minerale. Nu există într-adevăr nevoie de el în 

dietă. De fapt, există o lungă listă de motive pentru care ar trebui să-l evităm. Zahărul interferează cu 

hormoni din organism care reglează foamea şi saţietatea. Acest lucru poate duce la creșterea aportului 

caloric și creșterea în greutate. Și dăunează metabolismului, ceea ce poate duce la o creștere a insulinei 

și la depozitare de grăsime. De fapt, multe studii au găsit o legătură puternică între zahăr şi obezitate. 

Persoanele care consumă cel mai mult zahăr sunt mult mai susceptibile de a deveni supraponderale sau 

obeze decât cei care consumă cel mai puţin. Aportul ridicat de zahăr este, de asemenea, asociat cu 

unele dintre cele mai multe boli mortale din lume, inclusiv boli de inimă, diabet şi cancer. Mai mult 

decât atât, zahăr creează dependență. El determină dopamina să fie eliberată în centrul creierului, care 

este acelaşi răspuns activat de dependenţa de droguri. Acest lucru duce la pofte şi poate conduce la 

supraalimentare. Pe scurt, zahărul este incredibil de nesănătos și ar trebui să fie evitat cu orice preț. În 

schimb, ia în considerare următoarele 8 alternative. 

http://doctor.info.ro/influenta_alimentatiei_la_nivel_cerebral.html
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          1. Stevia este un îndulcitor natural care este extras din frunzele unui arbust sud-american 

cunoscut ştiinţific ca Stevia rebaudiana. Acesta conține zero calorii şi nu are nicio legătură cunoscută 

cu creșterea în greutate. De fapt, studiile umane au demonstrat că stevia nu este asociată cu efecte 

adverse asupra sănătății. Nu numai că este Stevia considerat sigur, este, de asemenea, legat de unele 

beneficii pentru sănătate. Mai multe studii arată că Stevioside, care este unul dintre compușii dulci din 

Stevia, poate scădea tensiunea arterială ridicată cu 6-14%. Acesta a fost, de asemenea, demonstrat 

scăderea concentrației de zahăr din sânge și nivelurile de insulină, ceea ce ar putea ajuta la lupta 

împotriva diabetului zaharat. Este demn de remarcat faptul că cei doi compuși grași diferiți extraşi din 

planta Stevia - Stevioside și Rebaudioside A - au ușor diferite gusturi. În mod tipic disponibil sub 

formă de pudră sau sub formă lichidă, produsele etichetate "stevie" pot conține unul sau ambii dintre 

acești compuși în cantități diferite. De aceea, unele soiuri au gust mai bun decât altele și va lua ceva 

experimente pentru a găsi cel potrivit pentru tine. Toate lucrurile luate în considerare, dacă aveți nevoie 

pentru a îndulci ceva, Stevia este, probabil, cea mai sănătoasă alegere. 

        2.  Xilitol este un alcool de zahăr, cu o putere de îndulcire similară cu zahărul. Este extras din 

porumb sau din lemn de mesteacăn şi găsit în multe fructe şi legume. Xilitol conţine 2,4 calorii per 

gram, ceea ce este cu 40% mai puține calorii decât zahărul. De asemenea, aceasta nu ridică nivelul de 

insulină. Cele mai multe dintre efectele nocive asociate cu zahărul se datorează conținutului ridicat de 

fructoză. Cu toate acestea, xilitol conține zero fructoză și, prin urmare, nu are niciunul dintre efectele 

nocive asociate cu zahărul. Dimpotrivă, xilitol este asociat cu beneficii multiple pentru sănătate. Mai 

multe studii arată că acesta poate îmbunătăţi sănătatea dentară prin reducerea riscului apariției cariilor 

și a cariilor dentare. Mai mult decât atât, xilitol creşte absorbţia organismului de calciu. Acest lucru nu 

este numai bun pentru dinţi dar, de asemenea, densitatea osoasă, care poate ajuta la protejarea 

împotriva osteoporozei. Xilitol este, în general, bine tolerat, dar consumat prea mult poate provoca 

reacții digestive adverse, cum ar fi gaze, balonare şi diaree. Este de asemenea important de remarcat 

faptul că xilitol este extrem de toxic pentru câini. Dacă dețineți un câine, poate doriți să păstrați xilitol 

la îndemână sau evită-l în casă cu totul.  

 3. Eritritolul este un alcool de zahăr, dar conține chiar mai puține calorii. La doar 0,24 calorii 

pe gram, eritritolul conţine 6% din calorii de zahăr obişnuit. De asemenea, are un gust aproape exact ca 

și zahărul, făcându-l un comutator simplu. Corpul tau nu are enzime pentru a descompune eritritol, 

astfel încât cea mai mare parte este absorbită direct în fluxul sanguin și excretată în urină nemodificată. 

Prin urmare, nu pare să aibă efecte nocive pe care zahărul obişnuit îi face. Mai mult decât atât, eritritol 

nu ridică nivelul de zahăr din sânge, insulina, colesterolul sau nivelul trigliceridelor. Este considerat 

sigur pentru consumul uman și este foarte bine tolerat. Studiile arată că nu prezintă efecte secundare ale 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

350 

 

eritrolului atunci când este consumat zilnic la un gram pe lira (.45 kg) de greutate corporală, cu toate că 

doze mai mari pot duce la probleme digestive minore la unele persoane. 

4. Siropul yacon este extras din planta yacon, care este originar din America de Sud și cunoscut 

sub numele științific Smallanthus sonchifolius. Are un gust dulce, este de culoare închisă și are o 

consistență groasă, similară cu melasa. El a câștigat popularitate recent ca un supliment de pierdere în 

greutate după ce a fost prezentat de Dr. Oz Show, un show TV găzduit de un celebru medic american. 

În timp ce un mic studiu a constatat că siropul de yacon a cauzat o pierdere semnificativă în greutate la 

femei supraponderale, este nevoie de mai multe cercetări pentru a valida această afirmație. Siropul 

yacon conține 40-50% fructooligozaharide, care sunt un tip special de molecule de zahăr pe care 

organismul uman nu le poate digera. Deoarece aceste molecule de zahăr nu sunt digerate, siropul yacon 

conține o treime din caloriile de zahăr regulate sau aproximativ 1,3 calorii pe gram. Mai mult, studiile 

arată că fructooligozaharidele pot scădea hormonul de foame, ceea ce poate reduce apetitul şi ajută să 

mănânci mai puţin. Ele se hrănesc, de asemenea, cu bacteriile prietenoase din intestin, care sunt extrem 

de importante pentru starea generală de sănătate. Bacteriile intestinale sănătoase au fost legate de un 

risc mai scăzut de diabet şi obezitate, îmbunătățirea imunității și o mai bună funcție cerebrală. Siropul 

yacon este în general considerat sigur, dar consumul unei mari cantităţi de acesta poate duce la un 

exces de gaz, diaree sau disconfort digestiv general. Un alt dezavantaj la siropul de yacon este că nu vă 

puteți găti sau coace cu el, deoarece temperaturile ridicate descompun structura fructooligozaharidelor. 

În schimb, puteți utiliza sirop yacon pentru a îndulci cafeaua sau ceaiul, adăugați-l la sosuri pentru 

salate sau se amestecă în fulgi de ovăz. 

În timp ce acești îndulcitori naturali pot conține câțiva mai mulți nutrienți decât zahărul 

obișnuit, corpul tău încă le metabolizează în același mod. Acestea fiind spuse, îndulcitorii naturali 

enumeraţi mai jos sunt puțin "mai puțin rău" decât zahărul obișnuit. Cu toate acestea, ei sunt încă forme 

de zahăr. 

 5. Zahărul de nucă de cocos este extras din seva plantei de cocos. Acesta conține câteva 

elemente nutritive, inclusiv fier, zinc, calciu și potasiu, precum și antioxidanți. De asemenea, are un 

indice glicemic mai mic decât zahărul, care se poate datora în parte conținutului său de inulină. Inulina 

este un tip de fibre care s-a dovedit a încetini absorbția glucozei. Cu toate acestea, zahărul de nucă de 

cocos este încă foarte mare în calorii, care conține același număr de calorii pe porţie ca zahărul normal. 

Este, de asemenea, foarte mare, în fructoză, care este principalul motiv pentru care zahărul obişnuit este 

atât de nesănătos, în primul rând. La sfârșitul zilei, zahărul de cocos este foarte similar cu zahărul de 

masă obişnuit și trebuie utilizat cu moderație. 
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6. Mierea este un lichid gros, de aur produs de albine. Conține urme de vitamine și minerale, 

precum și o mare varietate de antioxidanţi benefici. Consumul de miere poate ajuta la creșterea 

nivelului de antioxidanți din sânge. Un nivel ridicat de antioxidanţi în sânge este legat de un risc mai 

mic de boli. De fapt, mierea are rolul de a îmbunătăţi o serie de factori de risc pentru boală. Un studiu a 

constatat că consumul de miere timp de opt săptămâni a redus în mod semnificativ "rău", LDL 

colesterolului și trigliceridelor din sânge la persoanele cu diabet zaharat. De asemenea, ea a crescut 

"bun" HDL colesterol. Cu toate acestea, în același studiu, un marker al nivelului de zahăr din sânge 

numit HbA1c a crescut, ceea ce nu este bun. Un alt studiu a constatat că prin consumul de miere 

nivelurile de proteina C reactivă (CRP), care este o inflamație de măsură a scăzut. De asemenea, 

aceasta a redus homocisteina, un alt marker de sânge asociat cu boala. În plus, ambele aceste studii au 

arătat că mierea a avut efecte ușor mai puțin nocive asupra nivelului de zahăr din sânge şi a 

metabolismului decât zahărul normal. Dar, în ciuda faptului că studiile au arătat că mierea pentru a 

avea unele beneficii de sănătate promițătoare, conține încă fructoză, ceea ce poate contribui la o 

mulțime de probleme de sănătate. Pe scurt, mierea este încă de zahăr și nu complet inofensivă. 

7. Siropul de arțar este un lichid gros, cu zahăr, care este făcut pentru gătit. Acesta conține o 

cantitate decentă de minerale, inclusiv calciu, potasiu, fier, zinc și mangan. Acesta conține, de 

asemenea, cel puțin 24 de tipuri diferite de antioxidanți. Un studiu de testare tub de cuplu a indicat 

faptul că siropul de arțar poate avea chiar beneficii anti-cancer, dar este nevoie de mai multe cercetări 

pentru a confirma acest lucru. În timp ce siropul de arțar conține unele substanțe nutritive benefice şi 

antioxidanţi, este foarte mare în zahăr. Acesta are un indice glicemic ușor mai mic decât zahărul 

obişnuit, astfel încât acesta să nu ridice nivelul zahărului din sânge, cât mai repede, dar le va ridica în 

continuare. La fel ca zahărul de nucă de cocos și miere, siropul de arțar este o opțiune puțin mai bună 

decât zahărul obișnuit, dar ar trebui să fie în continuare consumat cu moderaţie. 

8. Melasa este un lichid dulce, maro, cu o consistență groasă, sirop. Este făcută din fierberea în 

jos din trestie de zahăr sau suc de sfeclă de zahăr. Acesta conține un pumn de vitamine și minerale, 

precum și mai mulți antioxidanți. De fapt, melasa este mai mare în antioxidanți decât mierea și siropul 

de arțar. Mai mult, substanțele nutritive din melasă sunt în mod special importante pentru oase şi 

sănătatea inimii. În general, melasa face un înlocuitor fin pentru zahăr rafinat, dar nu există niciun 

motiv pentru a adăuga la dieta ta, așa cum este încă o formă de zahăr. 

 Unii indulcitori alternativi pot provoca de fapt mai mult rău decât bine. Unele pot fi chiar mai 

periculoase decât zahărul. 

9. Nectarul de agave este adesea comercializat ca o alternativă sănătoasă la zahăr, dar este, 

probabil, unul dintre unhealthiest îndulcitori de pe piață. Se compune din 85% fructoză, care este mult 
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mai mare decât zahărul obişnuit. Așa cum am menționat anterior, cantități mari de fructoză sunt 

puternic asociate cu obezitatea și alte boli grave. 

10. Siropul de porumb bogat în fructoză - (HFCS) este un îndulcitor fabricat din sirop de 

porumb. Este de obicei folosit pentru a îndulci alimentele procesate și băuturile răcoritoare. După cum 

sugerează și numele, este foarte mare în fructoză. El poate determina riscul de creştere în greutate, 

obezitate, diabetul şi alte boli grave, cum ar fi cancerul. Este la fel de rău ca şi zahărul și ar trebui să fie 

evitat cu orice preț. 

Consumul de prea mult zahăr a fost legat de mai multe boli mortale, inclusiv obezitatea, 

diabetul, bolile de inimă şi cancer. Îndulcitorii sunt alternative bune, deși cuvântul cheie aici este 

alternative - ceea ce înseamnă că ar trebui să fie utilizate în locul zahărului rafinat. Stevia este, 

probabil, cea mai sănătoasă opţiune, urmată de xilitol, eritritol și siropul de yacon. Siropul de arțar, 

melasa și mierea sunt puțin mai bune decât zahărul obișnuit, dar ar trebui să fie în continuare utilizate 

cu moderație. La fel ca în cele mai multe lucruri în nutriție, moderație este cheia. 
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SĂNĂTATEA FIZICĂ – FACTOR DETERMINAT AL SĂNĂTĂȚII OPTIME A 

ADOLESCENTULUI 

 

Prof. Ridel Dalila 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău, jud. Bacău 

 

 

Modelul florii – cele şase dimensiuni ale stării de sănătate (preluat din Dr. Popescu L., 2013, Stil de 

viață sănătos - Un ghid pentru educație pentru sănătate, valabil la http://www.isjcta.ro) 

 

Dacă pornim de la ideea că mintea, corpul, sufletul și mediul înconjurător sunt legate între ele și 

se influențează reciproc, putem afirma că sănătatea optimă are următoarele componente: fizică, 

mentală, socială, emoțională și spirituală. Într-un cuvânt, sănătatea optimă cuprinde toate aspectele 

esențiale ale vieții.  

 Sănătatea fizică – stă la baza sănătății optime. Ea se manifestă prin corp sănătos, flexibil, 

rezistent, vitalitate, simțuri integre. 

 Sănătatea mintală – se manifestă prin rațiune, comunicare, liniște sufletească, pasiune pentru 

studiu. Ea permite dezvoltarea celorlalte laturi ale sănătății. 

 Sănătatea socială – înseamnă satisfacerea nevoii de a avea prieteni, de apartenență și acceptare 

la grupuri. 

 Sănătatea emoțională – reflectă emoții, acceptare de sine, iubire, umor, toleranță la stres.  

 Sănătatea spirituală – conduită morală, caracter, credință în Dumnezeu. 

Dacă vorbim de sănătate fizică, vorbim de corp sănătos, menținut prin alimentație corectă, 

evitarea drogurilor/alcoolului/tutunului, activitate fizică regulată, prevenirea accidentelor și bolilor, 

îngrijire medicală. Ea este asociată cu nevoia de nutriție adecvată, protecția mediului înconjurător, 

http://www.isjcta.ro/
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dezvoltare sexuală satisfăcătoare. Este ceea ce înțeleg atât părinții, cât și tinerii prin sănătate. Indivizii 

sunt sănătoși fizic dacă: 

 au un stil de viață sănătos, 8-9 ore de somn/ zi, greutatea corpului potrivit vârstei, înălţimii, 

sexului; 

 evită tutunul, alcoolul și drogurile; 

 activitatea sexuală este începută când individul este suficient de pregătit și responsabil; este 

protejată; 

 beneficiezi de îngrijire medicală adecvată. 

Sănătatea fizică a adolescentului înseamnă în primul rând, o alimentație sănătoasă care trebuie 

să conțină alimente cu toate substanțele nutritive necesare. Adolescenții trebuie să consume zilnic 

alimente din fiecare grup alimentar: 1. pâine, paste, orez, cereale; 2. zarzavaturi; 3. fructe; 4. lapte, 

iaurt, brânză, 5. carne, pește, ouă, fasole, nuci. 6. grăsimi, uleiuri, dulciuri. 

Regulile unei alimentații sănătoase ce trebuie respectate de adolescenți: 
 servirea a trei mese principale și a minim 2 gustări; 

 micul dejun să fie consistent; 

 analizarea toleranței la diferite alimente; 

 evitarea urmăririi televizorului, a jocului pe computer, participarea la discuții în timpul servirii 

mesei; 

 să mănânce când îi este foame și să se ridice de la masă atunci când este sătul; 

 să consume zilnic legume și fructe de culori diferite, de preferat proaspete; 

 participarea la cumpărarea, pregătirea alimentelor; 

 luarea unui sandviș de acasă în locul alimentelor de la chioșcurile de lângă școală sau incinta 

școlii. 

Părinții trebuie, la rândul lor, să sprijine adolescentul în demersul de adoptare a unui stil de 

viață sănătos prin implicarea acestuia în prepararea unor feluri simple și sănătoase de mâncare, prin 

convingerea lui în a prefera alimente proaspete și de a face o obișnuință din a citi cu atenție etichetele 

produselor privind conținutul nutritiv al acestora. 

Alimentația sănătoasă trebuie optimizată cu o activitate fizică zilnică ce aduce numeroase 

beneficii, de exemplu: te simți mai bine, arăți în formă, te simți relaxat, capeți încredere, socializezi 

mai mult, îți faci ușor prieteni, te ferești de vicii, îți antrenezi inima și plămânii, independența etc. În 

lipsa unei alimentații sănătoase, a lipsei activității fizice împreună cu alți factori apare boala.  
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Organizația Mondială a Sănătății și alte organisme O.N.U consideră că sănătatea optimă este 

unul dintre cele mai mari scopuri de atins de către omenire și se poate realiza prin mutarea accentului 

de la intervenție la prevenție, lucru realizabil la mai multe niveluri – comunitate, națiune și planetă.  
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CUM  NE  HRĂNIM 

 

Prof. Rizea Larisa   

Școala Săcueni, jud. Dâmbovița 

 

Corpul nostru este o uzină foarte complexă în care se produce o mare diversitate de reacții  

chimice și fenomene fizice. Marile funcțiuni vitale – respirația, circulația și digestia – sunt sisteme de  

lucru având fiecare funcția sa, dar depinzând în mare măsură unele de altele. Pentru construirea, 

întreținerea, curățirea și alimentarea diferitelor elemente ale acestor sisteme sunt necesare materii  

prime specifice fiecăruia. Fiecare din miliardele de celule ale organismului trăiește atâta timp cât este  

în stare să asimileze - adică să transforme materiile nutritive introduse în organism în substanțe  

necesare acestuia – și să dezasimileze – adică să transforme substanțele complexe ale organismului în  

alte substanțe mai simple pe care organismul le elimină - cu o intensitate mai mare sau mai mică. 

Aceste două procese de asimilație și de dezasimilație, oriunde se desfășoară în corp, au și rolul  

principal de a elibera energia necesară pentru buna desfășurare a activității corpului. Întregul ansamblu  

al reacțiilor de asimilație și de dezasimilație, ca și elementele ce le compun, au căpătat numele de  

procese metabolice. Procesul de asimilație este denumit anabolism, iar cel de dezasimilație, catabolism. 

Activitatea metabolică intervine numai după ce alimentele pătrunse în organism (proteine,  

zaharuri, grăsimi, apă, vitamine, elemente minerale) au fost supuse unor transformări importante ce au 

loc în aparatul digestiv, descompunându-le în compuși relativ simpli, absorbiți, majoritatea dintre ei, la  

nivelul pereților intestinali. Abia acum alimentele se integrează în diferitele procese metabolice, al 

http://www4ro.dr-rath-foundation.org/
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proteinelor, al grăsimilor, al zaharurilor, hidromineral, care sunt strâns legate între ele, influențându-se 

reciproc.    

Reacțiile chimice care au loc în procesele metablice sunt deosebit de complexe, dar, în general,  

constau dintr-un șir de oxidări (arderi) succesive, care produc energie biologică. 

Spre deosebire de oameni și animale care au absolută nevoie de energia rezultată din arderea  

alimentelor, pentru satisfacerea diferitelor necesitați ale organismului, plantele folosesc direct energia 

solară. 

Cele trei elemente energetice principale (grăsimi, zaharuri și proteine ) după ce au pătruns în  

intimitatea organismului prin pereții intestinali după ce au fost prelucrat în tubul digestiv sunt oxidate 

(arse) la nivelul celulelor datorită oxigenului adus de capilarele sanguine în diferitele țesuturi. O parte  

din energia rezultată se stochează în organism, iar o parte este eliberată sub formă de căldură. 

Să căutăm acum să cunoaștem mai bine aceste alimente principale, care este rolul lor în  

metabolism și în ce măsură are organismul nostru nevoie de ele pentru asigurarea creșterii și pentru  

desfășurarea activității sale. 

A. Familia proteinelor – familia constructoare 

Ea asigură producerea, creșterea, întreținerea și reînnoirea celulelor  corpului. Ea construiește 

corpul nostru, produce și repară țesuturile: mușchi, piele, păr, unghii. Ea este, cu  adevărat, izvorul  

vieții pentru că este singura furnizoare a azotului indispensabil vieții. 

Corpul nostru are nevoie, zilnic, de o anumită cantitate de proteine. Precizăm, zilnic, pentru că 

organismul nu poate să stocheze proteine nici măcar pentru o zi, iar lipsa de proteine devine foarte 

repede dezastruoasă, ducând la oboseală fizică și psihică, la slăbirea mușchilor, deteriorarea pielii, a  

părului și a unghiilor, proasta funcționare a  rinichilor, slăbirea rezistenței organismului la infecții. 

B. Familia zaharurilor – familia energetică 

Asigură necesarul de energie pentru buna funcționare a organismului. Grație zaharurilor, prin 

caloriile produse prin arderea lor, corpul nostru este menținut la o temperatură de circa 37*C, sângele 

circulă prin artere și vene, putem respira, digera, vorbi, merge, alerga, râde, munci. 

C. Familia grăsimilor -  familia rezervelor  de  energie 

Membrii acestei familii pot fi prietenii noștri dacă sunt consumați moderat, deoarece: constituie 

rezervele de energie ale corpului și ne ajută în lupta contra frigului. Ei devin dușmani când, consumați 

în exces pot compromite formele corpului și sănătatea nostră. 

Echilibrarea meselor: 

1. Rația zilnică de alimente trebuie să dea organismului o anumită cantitate de energie necesară bunei 

funcționări. 
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2. Rația zilnică trebuie să dea organismului toate principiile nutritive neenergetice, indispensabile 

vieții. 

3. Principiile nutritive indispensabile vieții trebuie să existe în rația zilnică în proporții convenabile. 

Măsură în toate! 

 Nu renunța la nicio masă (trebuie să fie trei mese pe zi). 

 Respectă pe cât posibil un orar fix. 

 Repartizează-ți judicios cantitatea de alimente între cele trei mese, amintește-ți mereu că masa  

de dimineață trebuie să cuprindă  ¼  din totalul caloriilor necesare activității desfășurate într-o  

zi. 

 Respectă masa, dacă vrei să îți respecți sănătatea: 

 Mănâncă fără grabă, cumpătat, uitând (intenționat) de preocupările stresante; 

 O ambianță calmă, plăcută, contribuie la o mai bună digestie. 

 

Bibliografie:   

Ciucă, Lidia Constanța; Boeru Ionescu, Constantin -  Silueta ideală, fără efort 

 

ŞTIM SĂ AVEM UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS? 

 

Prof. Rotariu Oana Maria - Liceul „Regina Maria” Dorohoi, jud. Botoşani 

Prof. Rotariu Gheorghe - Liceul Tehnologic „Al.Vlahuţă” Şendriceni, jud. Botoşani 

 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

 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 
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stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate 

duce la apariţia unor boli foarte grave. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe 

bază de zahăr. 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care putem evita 

sedentarismul. Monica Roşu, fostă campioană olimpică la gimnastică spune că nu îşi poate imagina 

viaţa fără sport, deoarece acesta înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă. Deci fără mişcare nu 

există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 Vizitaţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control 

regulat, este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este 

obligatoriu. Nu uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă.  

 Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur 

mililitru de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-

4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în 

exces, alcoolul încetinește funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele 

care ar trebui să ajungă la creier alterând astfel percepțiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul 

persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 
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farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim: 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele conţin 

substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzepiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, amoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de aceste 

viciu foarte dăunător,uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 

 Şi şcoala este unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini sănătoase și 

obiceiuri la copii și tineri. Ea joacă un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă 

sănătos şi activ . Profesorii pot juca un rol important în sprijinirea creșterii unor copii sănătoşi. Studiile 

arată că o alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizica de zi cu zi au un impact puternic asupra corpului și 

a minții prin îmbunătățirea capacității de a învăța și de a înțelege, îmbunătățind participarea școlară și 

schimbând atitudinile și comportamentele nocive. 
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SĂNĂTATEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE 

 

Prof. înv. primar Sandu Lucidana 

Şcoala Gimnazială „Alexei Mateevici” Movileni, jud. Galaţi 

 

Dacă pe vremuri părinţii noştri ne răsfăţau dându-ne bomboane, între timp lucrurile s-au 

schimbat: pentru tot mai mulţi copii răsfăţul înseamnă McDonalds, stat ore în şir în faţa televizorului, 

un nou joc pe telefon. Mă întreb ce impact va avea acest lucru în viitor asupra copiilor: nu cumva îi 

învăţăm că o viaţă bună este una în care stai, mănânci dulciuri şi te uiţi la televizor? Nu cumva le 

formăm obiceiuri nesănătoase şi un stil de viaţă sedentar?                  

În principal, un stil de viaţă sănătos se referă la 4 aspecte esenţiale: o alimentaţie sănătoasă, 

exerciţii fizice, reducerea stresului şi stimularea intelectuală. Deşi sunt subiecte foarte largi de discuţie, 

mă voi rezuma în a puncta rapid elementele cheie ale fiecăruia. 

         1. O alimentaţie sănătoasă 

O alimentaţie sănătoasă trebuie să îi asigure copilului vitaminele şi mineralele de care are 

nevoie pentru a creşte. Iată câteva aspecte de care trebuie să ţii cont în ceea ce priveşte alimentaţia: 

 Oferă-i un meniu variat. Chiar dacă micuţul ar mânca numai cartofi prăjiţi şi dulciuri toată 

ziua, asigură-te că introduci în alimentaţia lui destule legume, fructe şi fibre. Se spune că ar fi bine ca 

fiecare mâncare să conţină legume de cât mai multe culori. Între mese nu uita de fructe, care să fie de 

asemenea cât mai variate şi să înlocuiască pe cât posibil dulciurile. 

 Oferă-i hrana potrivită pentru creier. Pentru ca creierul să se dezvolte şi să funcţioneze la nivel 

optim are nevoie de glucoză, acizi graşi de tipul Omega 3 şi antioxidanţi. Omega 3 se găseşte mai ales 

în peşte, nuci şi kiwi, iar antioxidanţii se găsesc din belşug în multe alimente printre care fructele de 

pădure, roşii, verdeţuri, stafide. 

 Fereşte-l de mâncare nesănătoasă. Alimentaţia sănătoasă înseamnă şi evitarea alimentelor 

toxice, saturate în grăsimi şi cu prea mult zahăr. Asta este o misiune foarte important, însă destul de 

dificilă, având în vedere că micuţii sunt înconjuraţi de reclame atrăgătoare la dulciuri şi produse de 

fast-food şi inevitabil poftesc la ele. 

 Fii atent la cât mănâncă. Cel mai mare risc al copiilor de astăzi nu este să fie subnutriţi, ci 

supraponderali. Cumpătarea, inclusiv în ceea ce priveşte mâncarea, este o valoare foarte preţioasă în 

ziua de azi, mai ales că mass-media ne transmite încontinuu ideea că este bine să ne îndeplinim toate 

poftele. 

         2. Exerciţiile fizice 
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         Copilăria înseamnă o continuă mişcare. Copiii explorează lumea prin mişcare, se mişcă când se 

exprimă, îşi elimină tensiunile mişcându-se, fac jocuri dinamice. Totuşi, de multe ori nevoia lor de 

mişcare este îngrădită: la şcoală trebuie să stea ore întregi pe scaun, acasă nu au voie să alerge că 

deranjează vecinii, în parc nu au voie să alerge ca să nu se rănească. Şi atunci ce pot face ei cu energia 

fizică neconsumată, care se transformă într-o stare de tensiune psihică? Şi mai ales cum pot ei învăţa 

importanţa sportului şi a exerciţiilor fizice? 

 Asigură-te că micuţul face mişcare zilnic. Sportul şi exerciţiile fizice îl ajută pe copil nu numai 

fizic, dar şi psihic şi emoţional: în timpul mişcării creierul se oxigenează şi dă mai mult randament. 

Tensiunile emoţionale, adunate în diferitele părţi ale corpului, se risipesc. Eliberarea de tensiune îi dă 

copilului o stare de relaxare şi îi îmbunătăţeşte dispoziţia. Aşadar, ca părinte, trebuie să te asiguri că 

micuţul face mişcare zilnic. Nu contează dacă face sport de performanţă sau aleargă prin parc, 

important este să aibă în fiecare zi ocazia să simtă că s-a mişcat destul şi că este relaxat. 

 Redu timpul de stat în faţa televizorului. Chiar dacă eşti mulţumit că micuţul stă liniştit la 

desene şi poţi să îţi faci treaba, nu uita că activitățile la care stă mult timp nemișcat îi formează un stil 

de viaţă sedentar. 

         3. Reducerea stresului 

         Când vorbim despre stres ne referim mai ales la adulţi, însă şi copiii sunt deseori tensionaţi. Faţă 

de adulţi, copiii au alte modalităţi de a se relaxa, principala şi cea mai importantă fiind jocul. 

 Lasă-i timp să se joace. Prin joc copilul re-pune în scenă momentele importante sau tensionate 

de peste zi, pentru a le înţelege mai bine şi a se elibera de emoţiile ataşate acestora. El găseşte noi 

semnificaţii experiențelor trăite şi învaţă să se detaşeze de ele. Jocul se schimbă pe măsură ce copilul 

creşte, însă nevoia de joc rămâne la fel de importantă până când copilul ajunge la pubertate. De aceea 

trebuie să te asiguri că micuţul are destul timp ca să se joace, mai ales dacă este deja la şcoală şi îşi 

petrece majoritatea timpului făcând teme. 

 Dă-i ocazii să socializeze. Deşi valoarea prietenilor este incontestabilă, tot mai mulţi copii se 

plâng că sunt singuri şi nu au cu cine să se joace. Fă tot ce poţi pentru ca micuţul să aibă prieteni în 

compania cărora să se simtă bine, apreciat şi înţeles. 

 Asigură-te că doarme destul. Somnul este un factor esenţial în refacere şi relaxare. Pentru copii 

somnul are o funcţie mult mai importantă decât pentru adulţi: o oră de somn pierdută de copil are un 

impact negativ mult mai puternic decât o oră de somn pierdută de un adult. Oboseala scade capacitatea 

de concentrare, îi dă o stare de iritabilitate şi afectează negativ memoria şi gândirea. Nu lăsa oboseala 

copilului tău să se acumuleze. 

         4. Stimulare mentală 
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         Fiecare copil se naşte cu un potenţial intelectual care aşteaptă să fie dezvoltat. A-ţi stimula mental 

copilul înseamnă să îl faci să înveţe lucruri noi şi să îl ajuţi să se adapteze tot mai bine la situaţii 

provocatoare. 

 Menţine-i curiozitatea trează. Plăcerea de a descoperi este motorul învăţării. Încurajează-l pe 

copil să pună întrebări, să iscodească, să exploreze cât mai multe domenii. Arată-i partea interesantă a 

fiecărui lucru şi pune-i întrebări care îl fac să gândească creativ. Dacă simţi că la şcoală informaţiile 

sunt predate într-o manieră plictisitoare, trezeşte-i acasă interesul faţă de lucrurile pe care le învaţă la 

şcoală.  

 Dă-i de rezolvat sarcini concrete, practice. Dă-i copilului de rezolvat probleme concrete, dar 

care să nu îl depăşească. În căutarea de soluţii eficiente, el va fi stimulat să îşi pună în practică 

cunoştinţele, să gândească şi să testeze în realitate cunoştinţele teoretice. Învăţarea activă, realizată prin 

acţiune, este mult mai valoroasă decât învăţarea teoretică. 

 Faceţi activităţi cât mai diverse. Copilul are nevoie de sarcini de lucru care să îi stimuleze 

deopotrivă memoria, atenţia, limbajul, creativitatea, gândirea, dexteritatea. Propune-i deopotrivă jocuri 

de mişcare, exerciţii de memorare, activităţi care îi dezvoltă creativitatea, rezolvare de probleme şi 

exerciţii de vocabular. 

          Poate că sugestiile de mai sus ţi se par de bun simţ, şi chiar aşa şi sunt. Tocmai de aceea sunt atât 

de îngrijorată când văd că un număr tot mai mare de copii nu trăiesc după aceste reguli simple, din 

cauză că la televizor se promovează altceva. 

         Un stil de viaţă sănătos diminuează considerabil riscul de a deveni supraponderal, cu probleme 

cardio-vasculare sau cu boli psihice. Aduce cu sine o stare de bine fizică şi mai ales emoţională. Ne 

fereşte de bolile degenerative de mai târziu. Ne învaţă să avem grijă faţă de propriul corp, de propria 

persoană şi mai târziu de ceilalţi. Aşadar, ce spui, merită să-ţi investeşti energia şi timpul pentru a-i 

forma copilului un stil de viaţă sănătos? 
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APE TĂMĂDUITOARE 

 

Prof. Sauciuc Dana-Cristina 

Clubul Copiilor Târgu Neamţ, jud. Neamţ 

 

Anticii considerau apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre pământ şi cer. 

Concepţiile au evoluat, dar nimeni nu poate contesta rolul deosebit al substanţei pe care Leonardo da 

Vinci o numea ―seva vieţii pe pământ‖. 

          

                                                            

 

Apa este elementul primordial al vieţii pe pământ şi orice vieţuitoare, animal sau plantă, 

indiferent dacă este mică sau mare, nu poate trăi fără ea. Apa este „vehiculul― care dizolvă şi aduce 

elementele hrănitoare în organism, acolo unde ele sunt necesare, şi tot ea conduce în afara organismului 

elementele uzate, devenite nefolositoare şi  toxice. 

          Dacă animalele sălbatice mestecă şi înghit instinctiv anumite argile, de pe lângă anumite 

izvoare, sau beau ape încărcate cu anumite minerale, pe care sunt capabile să le caute zeci şi zeci de 

kilometri, omul este nevoit, în schimb, să-şi compenseze simţurile, „atrofiate― şi pervertite de viaţa 

modernă, căutând să se informeze corect pentru a afla ce elemente nutritive şi tămăduitoare sunt 

necesare organismului pentru a-i asigura susţinerea şi viaţa. Informarea corespunzătoare este exact ceea 

ce urmăreşte prin rândurile de faţă. 

Apa vie, leac să fie! 
Deşi mitul pastilei atotputernice, care să ia bolile cu mâna, este pe cale să apună, miracole apar 

în continuare în medicină, şi nu puţine. Unul dintre ele, botezat cu un nume inspirat din poveşti, este pe 

cale să se înfăptuiască în România: APA VIE. Nu, nu este vorba despre vreo licoare obţinută cu 

incantaţii rituale, ci despre rodul muncii de aproape un deceniu a unor vârfuri ale ştiinţei româneşti, 

care au descoperit noi valenţe vindecătoare ale unei substanţe: apa.   
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Posturile de televiziune şi ziarele româneşti au difuzat în ultima vreme numeroase informaţii 

privitoare la cercetările legate de "o apă miraculoasă", care ar vindeca multe boli, între care şi 

cancerul...  

I se spune apa cu un conţinut scăzut de deuteriu sau sărăcită în deuteriu. Ce este deuteriul? 

Deuteriul este izotopul stabil al hidrogenului care se găseşte în natură. Prin înlocuirea unui atom de 

hidrogen din molecula apei cu un atom de deuteriu rezultă apa uşoară, care are proprietăţi terapeutice. 

Prin înlocuirea celor doi atomi de hidrogen cu doi atomi de deuteriu rezultă apa grea. Apa cu foarte 

mult deuteriu este aceeaşi cu celebra apă grea folosită pentru dezvoltarea tehnologiilor nucleare.  

În ultimii ani, se vorbeşte tot mai mult despre diferite ape care vindecă, fiecare dintre ele fiind 

recomandate ca un adevărat elixir. Se vorbeşte despre apa structurată, apa Pi, apa plată etc.  

Se ştie despre apă că este cea mai răspândită substanţă de pe pământ. Totodată, ea este şi cea 

mai enigmatică. Dacă i se modifică structura, compoziţia, temperatura chiar, atunci proprietăţile sale 

biologice şi implicit efectul ei asupra organismului uman sunt foarte mult diferite. Apa plată, de 

exemplu, este o apă naturală, care a stat căteva mii sau zeci de mii de ani în rocă şi a împrumutat din 

caracteristicile electromagnetice ale zonei şi şi-a orientat molecula. Apoi, apa structurată are şi ea 

molecule orientate într-un anume fel, iar de aici rezultă anumite proprietăţi biologice. În lumea vie sunt 

însă întâlnite mult mai multe tipuri de apă. Se ştie că organismul fiecăruia dintre noi conţine în 

proporţie de peste 70% apă, însă nu este vorba despre apă de un singur tip. Avem apă în interiorul 

celulelor, la suprafaţa celulelor şi în afara lor, apă constituţională, şi fiecare dintre acestea este diferită 

de celelalte.                                                                                                      

Chiar şi apa de la suprafaţa celulei diferă foarte mult de la un om la altul. Apa se uzează odată 

cu vârsta. Mai mult, ea are memorie. Nu în sensul că reţine anumite detalii, ca în cazul minţii umane, ci 

în sensul că, pe parcursul vieţii, ea îşi modifică atât de mult structura, compoziţia izotopică şi entropia, 

încât capătă proprietăţi mult diferite de ceea ce a fost iniţial. Sunt multe, foarte multe de spus despre 

apa, care merită calificativul de "miracol". 

Apa din organismul nostru îmbătrâneşte odată cu noi. La ora actuală s-au făcut şi analize care să 

demonstreze acest lucru. Aceste analize arată că există un indicator obiectiv care poate să ne arate 

gradul de învechire, de uzură a apei din organism: cantitatea de gaze dizolvate în apa din organism. Pe 

măsură ce apa îmbătrâneşte, cantitatea de gaze dizolvate creşte. La copii şi tineri, cantitatea de gaze 

dizolvate este de patru ori mai mică decât la o persoană în etate. De fapt, pe măsură ce noi îmbătrânim, 

apa îmbătrâneşte şi ea şi reţine din ce în ce mai multe reziduuri sub formă de gaze. Dacă izbutim să 

înlocuim apa "poluată" din interiorul organismului (poluată prin informaţie structurală, izotopică, 

entropică) cu o apă nepoluată, atunci vom reuşi şi să dăm o nouă viaţă şi o nouă tinereţe organismului. 
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Apa cu conţinut redus în deuteriu este una dintre apele care fac lucrul acesta. Toată lumea ştie că 

îmbătrânim pentru că degenerăm, apar fibroza şi scleroza, pentru că metabolismul redox (reacţia de 

oxidare sau reducere) ne distruge, dar există teorii care spun că noi îmbătrânim şi pentru că în 

organismul nostru se acumulează deuteriu, care are efecte negative. Pentru că atunci când bem apa 

grea, deci cu conţinut mare de deuteriu, ducem organismul la moarte rapidă. Principiul este aparent 

simplu: dacă reuşim să scădem concentraţia de apă grea din organism, atunci organismul îşi recâştigă 

tinereţea, vitalitatea şi îmbătrâneşte din ce în ce mai lent. Urmează în mod firesc următoarea întrebare: 

cum putem reduce această concentraţie de apă grea din organism?  

Există două căi majore: 

1. Consumul de legume şi fructe proaspete, de alimente vegetariene în general, care sunt bogate în 

această apă uşoară, spre deosebire de carne şi de produsele din carne care, din contra, sporesc cantitatea 

de deuterium. 

 2. Consumul direct de apă uşoară, care aici în ţară este obţinută în două locuri: la o instalaţie din 

Râmnicu-Vălcea şi la fabrica de apă grea de la Halanga, unde se deversează zilnic, ca reziduu, zeci de 

tone de apă cu conţinut scăzut de deuteriu. Cele două căi de reducere a deuteriului din organism, prin 

alimentaţie vegetariană şi prin administrare de apă uşoară, sunt complementare, deci nu se exclud una 

pe cealaltă, ci se completează într-un mod fericit.  

Se ştie în prezent că administrarea directă a apei cu conţinut scăzut de deuteriu ţine în frâu 

diabetul, scăzând nevoia de insulină la pacienţii insulino-dependenţi şi scăzând nivelul glicemiei la 

ceilalţi. De asemenea, reduce nivelul colesterolului în dislipidemii. Au fost cazuri în care, după 

tratamente de peste şase luni, cei cu arterioscleroză avansată ori cu accidente cerebrale au recuperat 

unele din funcţiile pierdute. Nu în totalitate, dar s-au recuperat.   

Se pare însă că efectul cel mai spectaculos îl are administrarea apei cu conţinut redus de 

deuteriu în tratamentul cancerului.  Deuteriul, pe lângă faptul că influenţează metabolismul, mai are un 

efect extrem de important, şi anume reglează diviziunea celulară. Ca să se dividă, o celulă trebuie să 

primească un prim semnal de diviziune. Semnalul princeps de diviziune îl reprezintă o valoare optimă a 

raportului dintre deuteriu şi hidrogen. De foarte mult timp, studiile au arătat că, atunci când o celulă 

porneşte să se dividă, primul lucru pe care-l face este activarea pompei membranale, care scoate 

hidrogenul din celulă. Prin scoaterea hidrogenului rămâne deuteriul. Deci hidrogenul scade, deuteriul 

creşte şi atunci porneşte semnalul de diviziune celulară. Cancerul nu este altceva decât o diviziune 

haotică şi extrem de accelerată a celulelor maligne. Or, în cadrul celulelor canceroase, dacă scădem 

concentraţia de deuteriu prin administrare de apă cu conţinut scăzut în deuteriu, atunci raportul optim 

dintre deuteriu şi hidrogen nu se mai realizează şi, după un număr de diviziuni programate, care nu s-au 
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produs, celulele canceroase intră pe făgaşul morţii fiziologice. Şi aici, trebuie să stiţi că celulele au în 

interiorul lor şi informaţia care programează moartea. O celulă canceroasă scăpată de sub control şi 

care nu mai îmbătrânea, ci doar se multiplica perpetuu, este împiedicată să se multiplice cu ajutorul 

acestei ape, îmbătrâneşte şi moare.  

Apa, energia care pluteşte şi pare adormită, este sacră! Ea poate fi în aceeaşi măsură 

purificatoare şi dătătoare de viaţă sau nocivă atunci când nu este preţuită! 
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ABORDAREA CONȚINUTURILOR DIN MODULUL „ALIMENTE DE 

ORIGINE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ”, LA CLASA A V-A, ÎN LECȚIA DE 
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, UTILIZÂND ÎNVĂȚAREA PRIN EXPERIMENT 

 

Prof. dr. Sergentu Delia 

Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, jud. Teleorman 

 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 

 metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia 

reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 

 metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre 

acestea, de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a 

dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de 

vârf (simulatoarele, calculatorul). 
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În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de învăţământ 

este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în 

activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. Un 

criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, impactul lor 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

CLASIFICAREA METODELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT - se poate realiza în funcţie de diferite criterii. 

 După sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa social-istorică a omenirii, explorarea directă 

sau indirectă a realităţii sau activitatea personală), la care se adaugă un subcriteriu: suportul informaţiei 

(cuvânt, imagine, acţiune etc), prof. Cerghit propune o altă clasificare [1, 2] şi anume: 

1) metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate); discuţiile şi 

dezbaterile; problematizarea; 

2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală);  

3. metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii); 

4. metode de explorare a realităţii: a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: observarea 

sistematică şi independentă; experimentul; învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor 

istorice; b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative; metode de 

modelare; 

5. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): a) metode bazate pe acţiune reală / autentică): 

exerciţiul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrările practice; b) metode de simulare 

(bazate pe acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda dramatizărilor; învăţarea pe simulatoare. 

Acestor categorii li se adaugă un alt tip de metode şi anume metodele de raţionalizare a 

învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea 

asistată de calculator (I.A.C.). 

 Experimentul. Ca şi observarea, experimentul ca metodă didactică derivă din metoda de 

cercetare cu acelaşi nume; servind însă realizării unor obiective pedagogice. Experimentul constă în 

provocarea intenţionată a unui fenomen în scopul studierii lui. Cele mai întâlnite forme ale 

experimentului sunt: 

1. Experimentul cu caracter demonstrativ - realizat de profesor, în faţa clasei, în următoarea succesiune 

de etape: asigurarea unei pregătiri teoretice: sunt actualizate sau prezentate cunoştinţele teoretice care 

vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării activităţii experimentale sau la prelucrarea datelor şi stabilirea 

concluziilor; cunoaşterea aparaturii de către elevi: sunt descrise trusele, aparatele, instalaţiile 

experimentale; executarea lucrării experimentale de către profesor, cu explicarea demersurilor efectuate 

şi asigurarea unei atitudini active din partea elevilor; elaborarea concluziilor, prin antrenarea elevilor. 
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2. Experimentul cu caracter de cercetare se aseamănă cel mai mult cu experimentul ca metodă de 

cercetare şi parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale autentice: delimitarea unei 

probleme; emiterea de ipoteze; organizarea unor situaţii experimentale; desfăşurarea propriu-zisă a 

experimentului, cu folosirea aparaturii de laborator; prelucrarea şi interpretarea datelor; confirmarea 

sau infirmarea ipotezei. 

3. Experimentul cu caracter aplicativ urmăreşte confirmarea experimentală a unor cunoştinţe ştiinţifice 

anterior dobândite. Se parcurg următoarele etape: prezentarea sau actualizarea cunoştinţelor teoretice; 

prezentarea sarcinilor de lucru; organizarea activităţii elevilor: gruparea lor, repartizarea truselor; 

executarea activităţii experimentale de către elevi sub îndrumarea cadrului didactic; consemnarea 

rezultatelor; comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor. 

Utilizarea metodei experimentului este condiţionată de existenţa unui spaţiu şcolar adecvat 

(laborator şcolar) şi a unor mijloace de învăţământ corespunzătoare (aparatură de laborator, truse, 

montaje etc.). În cazul experimentului cu caracter de cercetare şi al celui aplicativ activitatea elevilor se 

poate organiza fie pe grupe, fie individual. Ca şi observarea sistematică, experimentul dispune de 

importante valenţe formative, stimulând activitatea de investigaţie personală şi independenţa şi 

favorizând dezvoltarea intereselor cognitive. 

Exemplificarea aplicării metodei experimentului în lecție de educație tehnologică 

Clasa: a V-a 

Modulul: Alimente de origine vegetală și animală 

Tema: Fructele. Clasificare 

Este un experiment cu caracter aplicativ care urmăreşte confirmarea experimentală a unor 

cunoştinţe ştiinţifice anterior dobândite, respectiv clasificarea fructelor. 

Se parcurg următoarele etape:  

 prezentarea sau actualizarea cunoştinţelor teoretice: alimentele  

 prezentarea sarcinilor de lucru: stabiliți criteriile de clasificare a fructelor după structură 

 organizarea activităţii elevilor: gruparea lor, repartizarea coșurilor cu fructe  

 executarea activităţii experimentale de către elevi sub îndrumarea cadrului didactic: observarea 

vizuală a structurii fructelor și clasificarea acestora  

 consemnarea rezultatelor:  

 fructe sâmburoase: caise, piersici, prune 

 fructe semințoase: mere, pere, gutui 

 fructe bace: căpșune, zmeră, fragi 

 fructe nucifere: nuci, alune, fistic 
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 comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor: 

 fructele au fost clasificate după structura lor. 
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SĂNĂTATE DIN NATURĂ: 
ALIMENTAŢIA VEGETARIENĂ ŞI TRATAREA BOLILOR 

 

 

Prof. Simedru Viorela  

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

Modul de alimentaţie influenţează sănătatea fiecărui individ. Omul nu trebuie să ignore ceea ce 

mănâncă. Un mare număr de boli sunt strâns legate de alimentaţie. Un anumit comportament alimentar 

poate duce la apariţia unor boli, printre care se numără şi diabetul zaharat şi bolile de rinichi, dar nu 

numai acestea. 

Obiceiurile alimentare pot fi clasificate, la prima vedere, în vegetariene şi non-vegetariene. Mai 

departe, vegetarienii pot fi la rândul lor clasificaţi, în funcţie de alimentele incluse în alimentaţie în 

„fructarieni‖, „vegetalişti‖, lacto-vegetarieni şi lacto-ovo-vegetarieni. 

Diferenţa principală dintre vegetarieni şi non-vegetarieni o constituie  excluderea sau includerea 

în alimentaţie a ouălor, cărnii, peştelui şi cărnii de pasăre. Mai există o categorie de semivegetarieni, 

adică aceia care nu mănâncă niciun fel de carne, dar includ în alimentaţia lor peştele. Diferenţa de 

valoare nutritivă dintre aceste tipuri de alimentaţie depinde, desigur, de valoarea nutritivă a alimentelor. 

În general, alimentele considerate non-vegetariene sunt bogate în proteine şi grăsimi, sărace în fibre şi 
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reprezintă surse sărace de carbohidraţi, pe de altă parte, alimentele considerate vegetariene sunt bogate 

în fibre, carbohidraţi, vitamine, minerale şi pot conţine în acelaşi timp proteine şi grăsimi. Aceste 

diferenţe au dat naştere unei întrebări: care tip de alimentaţie este mai indicat pentru o alimentaţie 

sănătoasă? 

Toate alimentele de origine animală conţin proteine, despre care se spune că sunt mai uşor 

asimilate de organism. 

Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, dintre care unii pot fi sintetizaţi de către corp, iar alţii 

nu. Aminoacizii care nu pot fi sintetizaţi mai sunt numiţi aminoacizi esenţiali. Alimentele non-

vegetariene conţin toţi aminoacizii esenţiali, spre deosebire de cele vegetariene (cu excepţia laptelui). 

Cu toate acestea, toţi aminoacizii esenţiali pot fi obţinuţi cu uşurinţă într-o alimentaţie vegetariană prin 

combinaţii judicioase cu diferite alimente. 

S-a lansat ideea că alimentaţia vegetariană poate da naştere la carenţe în vitamina B12. Însă, 

deşi majoritatea surselor vegetariene sunt sărace în vitamina B12, nu s-au constatat niciodată carenţe în 

această vitamină, nici măcar la „vegetaliştii‖ cei mai stricţi dintre toţi vegetarienii. De ce? Pentru că 

necesarul de vitamină B12 nu este atât de mare pe cât se credea. În consecinţă, această idee nu poate 

constitui un motiv pentru renunţarea la o alimentaţie vegetariană. Mulţi oameni consideră că o 

alimentaţie vegetariană nu poate asigura necesarul de calorii, lucru total neadevărat. O dietă echilibrată 

poate furniza cu uşurinţă caloriile necesare. 

Alimentele se pot împărţi în grupuri de bază în funcţie de substanţele nutritive furnizate: 

1. carbohidraţi (energie): orez, zahăr, miere etc. 

2. proteine: ouă, carne, peşte, legume de tip fasole, soia şi mazăre, cereale, lapte, fructe 

oleaginoase etc. 

3. vitamine şi minerale: fructe şi legume. 

4. grăsimi: uleiuri, fructe oleaginoase, carne roşie etc. 

Principala diferenţă dintre alimentele vegetale şi cele non-vegetale o constituie cantitatea şi 

calitatea proteinelor furnizate, cum am mai spus, alimentele vegetale pot furniza, prin combinaţii, 

proteinele necesare. Un vegetarian care are nevoie de proteine trebuie să-şi concentreze atenţia cu 

precădere asupra legumelor de tip soia, fasole, mazăre, linte, asupra fructelor oleaginoase şi a laptelui. 

 Legumele şi fructele proaspete au un rol important în alimentaţie, datorită calităţii lor, 

conţinutului ridicat de glucide, vitaminelor şi substanţelor minerale conţinute. Majoritatea legumelor şi 

fructelor pot fi folosite în stare proaspătă, fără a fi prelucrate tehnic. 

Legumele şi fructele conţin glucide, fructoză, amidon, celuloză, hemiceluloză), vitamine (C, 

caroten, tiamină, riboflavină), substanţe minerale (potasiu, sodiu, calciu, fosfor fier), acizi organici, 
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substanţe pectice (care au capacitatea de a fixa cantităţi mari de apă, formând geluri) şi mici cantităţi de 

proteine şi grăsimi. 

 Dieta vegetariană în boala renală 

Rinichiul este un laborator imens, format din milioane de nefroni, mici secţii de epurare a 

reziduriilor din sânge. Nefronii sunt structuri extrem de complexe, mai complexe decât cele mai 

performante staţii de epurare inventate de om. Odată cu înaintarea în vârstă, omul pierde nefronii într-o 

proporţie mai mare sau mai mică, în funcţie de stilul său de viaţă, în care se include şi alimentaţia. 

Aşadar, cu cât pierdem mai multe „staţii de epurare‖ sau nefroni, cu atât capacitatea de filtrare şi 

epurare a sângelui scade, punând în pericol buna funcţionare a organismului. Pacienţii care suferă deja 

de boli renale necesită intervenţii dietetice diferite, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi stadiul bolii, 

vârsta (dacă ambii rinichi sunt afectaţi ) şi tratamentul prescris.  

 Efectul proteinelor în boala renală 

Aportul de proteine a fost recunoscut încă din anul 1933 ca având un efect profund asupra 

hemodinamicii renale şi funcţiei excretorii. Astăzi se consideră că restricţia de proteine în dietă întârzie 

progresul bolii renale, efect observat atât în experimentele pe animale, cât şi la om. Tipul de proteine 

este, de asemenea, important în reglarea funcţiei renale. Studiile arată că animalele hrănite cu proteine 

vegetale din soia, după nefroctomie subtotală, supravieţuiesc mai mult, au mai putină proteinuric 

(eliminarea prin urină a proteinelor), o rată mai mică a filtrării glomerulare (RFG), circulaţie mai 

redusă şi o distrugere mai redusă – renală, decât cele care au primit proteine animale (caseina). 

Vegetarienii sănătoşi au o RFG, cât şi o eliminare urinară a albuminei, mai mici decât omnivorii. 

Lipidele din dietă pot influenţa depunerea lipidică la nivelul glomerului. O dietă vegetariană 

minimalizează această depunere şi reduce colesterolul plasmatic, independent de schimbările 

cantitative (reducerea) făcute în ceea ce priveşte consumul de grăsimi. Proteinele vegetale din dietă au 

un efect semnificativ diferit de cele animale, chiar şi la subiecţii sănătoşi. Acestea par a induce, la nivel 

renal la schimbări comparabile cu cele obţinute prin reducerea aportului total de proteine în dietă şi 

previn efectele vasodilatorii şi proteinuric ale cărnii. Acest efect se menţine şi în cazul bolnavilor 

renali. 

Pe lângă toate acestea, o dietă vegetariană nu are incovenientul de a lega şi elimina calciu pe 

cale renală. Proteinele animale au, din păcate, acest nedorit efect de a provoca eliminarea calciului prin 

urină (efect calciuretic), contribuind la accelerarea osteroporozei la omnivori. Datorită unei RFG mai 

mari, scade reabsorbţia tubulară a calciului, efect legat de conţinutul mare în aminoacizi cu sulf al 

proteinelor animale. Soia are puţini aminoacizi sulfurici şi, de aceea, prezintă un efect de economisire 
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al calciului în organism. Un aport total scăzut de proteine protejează rinichiul împotriva precipitării 

calculilor renali (pietrei). Vegetarienii au o incidenţă redusă a calculozei renale. 

 Efectul lipidelor în boala renală 

Un colesterol sanguin mare este o constantă în sindromul nefrotic şi pare a fi un factor de risc 

important în asterocleroza şi în distrugerea progresivă a glomerulilor renali. O dietă vegetariană bogată 

în soia (0,7 g proteină/kg corp/zi), cu un aport de  28% grasimi (dintre acestea multe fiind poli- şi 

mono- nesaturate) şi 40 de mg fibre alimentare, administrată timp de 8 saptămâni, în cazul a 20 de 

pacienţi cu sindromul nefrotic, a avut ca rezultat scăderea colesterolului sanguin total, scăderea 

colesterolului LDL (tipul rău), HDL (tipul bun) şi a proteinuriei, fără să afecteze negativ statusul 

nutriţional. 

Vegetarienii au o prevalenţă mai mică a bolilor de inimă, a hipertensiunii, a diabetului de tip 

II/insulino-independent şi a obezităţii, comparativ cu nonvegetarienii. Toate aceste boli reprezintă 

factori de risc pentru bolnavul renal sau în transplantul renal. 

 Necesarul proteic 

Asociaţia Dietetică Americană a declarat, încă din 1993, că: ―dietele vegetariene asigură sau 

chiar depăşesc, de obicei, necesarul de proteine în organism. Ele sunt sănătoase şi adecvate din punct 

de vedere nutriţional, atunci când sunt bine planificate‖. ‖Dietele vegetariene sunt sănătoase şi adecvate 

din punct de vedere nutriţional şi pot aduce beneficii în prevenirea şi tratarea diferitelor boli‖. Toţi 

aminioacizii, esenţiali şi neesenţiali, pot fi furnizaţi de o dietă de provenienţă vegetală, dacă se 

consumă zilnic o varietate rezonabilă de alimente şi aportul de calorii este pe nevoia necesităţilor 

organismului. Problema pacienţilor renali este asigurarea, mai degrabă, a necesarului caloric, decât a 

necesarului proteic. 

 Insuficienţa renală – scopul terapiei dietetice 

Vorbim aici de un obiectiv orientat în trei direcţii: 

 A încetini sau a opri rata progresiei insuficientei renale. 

 A menţine un status nutriţional adecvat. 

 A preveni sau a minimaliza toxicitatea uremică şi tulburările metabolice din insuficianţa renală. 

În dieta vegetariană, primele două obiective se realizează. Ultimul obiectiv este mai greu de 

realizat, mai cu seamă în insuficienţa renală terminală. Proteinele vegetale contribuie la aceasta cu mai 

mulţi aminoacizi neesenţiali decât proteina animală. În bilanţul metabolic, aceasta înseamnă mai multă 

uree generată de proteinele vegetale. Anihilarea toxicitaţii la vegetarienii totali va fi mult mai dificil de 

realizat la pacienţii cu insuficienţă renală cronică severă. Ovo-lacto-vegetarienii vor fi mai avantajaţi 
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din acest punct de vedere. În cazurile severe, intervenţa unui dietetician specializat şi a unui medic 

specialist, care să conlucreze strâns, este necesară. 

În concluzie: dieta vegetariană se dovedeşte a fi benefică, atât din punct de vedere al aportului 

proteic, cât şi din punctul de vedere al aportului de lipide şi al totalului de calorii. Ea pare a avea un 

efect protector în boala renală, încetinind sau oprind progresia pierderii nefronilor. Insuficienţa renală 

avansată trebuie abordată cu o mai mare monotizare. 
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EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ! 
 

Prof. înv. preşcolar Sperchez Mihaela - Grădinița nr. 4 București 

Prof. înv. preşcolar Dragomirescu Daniela - Grădinița nr. 4 București 

 

„A învăţa copilul, de la vârsta cea mai fragedă să fie îngrijit, să respecte reguli 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 ‖. G.A. Batchis 

  Sănătatea este darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să îl facă. Cea mai preţioasă 

comoară şi cea mai uşor de pierdut. Comoară tot mai greu păzită de oamenii contemporani. Într-o lume 

a calculatoarelor şi a tehnologiilor moderne, omul este de orice mai interesat decât de sănătate. Trăim 

fără a ne gândi că ar avea rost să facem ceva pentru acest dar oferit de natură. Nici măcar nu ne dăm 

seama câte putem face în favoarea (sau de favoarea) ei şi nu luăm în considerarare nici consecinţele 

care mai devreme sau mai târziu vor apărea, negreşit. Această indiferenţă există din cauza faptului că 

omul nu ştie să aprecieze ceea ce are. Un om cu probleme grave de sănătate cu siguranţă că va pune 

http://www.alternative.go.ro/
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mai mult preţ pe acest dar, căci doar când treci prin chinurile unei boli, realizezi cât de dulce e 

sănătatea. Aşa e firea omului: realizează ceea ce are, după ce pierde acel ceva. Sănătatea este un  miraj. 

O putem atinge, dar niciodată nu o putem deţine în totalitate. Da, sănătatea nu este totul, dar fără 

sănătate totul este nimic. 

Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, alături de 

educaţia psiho-motrică, educaţia artistico-plastică, educaţia intelectuală, educaţia moral-civică şi are 

particularitatea că se realizează prin intermediul acestora. 

Cunoştinţele despre sănătate se oferă treptat, la fiecare palier de vârstă din ce în ce mai 

complexe, mai corelate, având grijă să se asigure continuitatea în predarea şi însuşirea acestora. 

Alimentaţia, ca factor important al creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor, a 

devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu exactitatecu 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 ».  La vârsta preşcolară 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 educatorii 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.  

Procesul educativ în grădiniţă poate oferi un model al sănătăţii, ca parte a modelului educaţional 

propus de societate la un moment dat. 

Sănătatea înseamnă mai multe decât absenţa bolii. Este o „stare de bine fizică, mentală şi 

socială‖ şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă, la stimulii 

mediului natural şi social. 

Pentru realizarea unei bune calităţi a vieţii sunt necesare promovarea protecţiei şi educaţia 

sănătăţii.  
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Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate în noua 

reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaţă sănătoase adecvate vârstei preşcolare, 

stadiului dezvoltării psihologice şi cerinţelor vieţii sociale de a forma persoane flexibile care se pot 

integra şi adapta uşor la condiţiile de mediu social. Sănătatea depinde, în mare măsură, de stilul de viață 

pe care decidem să-l adoptăm. Secretul unui stil de viață sănătos este realizarea unor mici schimbări în 

viața noastră de zi cu zi. Educaţia pentru sănătate ce se desfăşoară în grădiniţă se comportă ca orice tip 

de activitate specifică preşcolarilor. Aceasta include cunoştinţe despre organism, igienă, alimentaţie, 

accidente, prim ajutor, siguranţă în circulaţia pe stradă, factori nocivi şi relaţii interumane. 

Începută din prima copilărie, educaţia pentru sănătate contribuie la educaţia copilului în vederea 

formării şi dezvoltării intereselor pentru sănătate, la însuşirea şi aplicarea unor norme de comportare 

menite să apere şi să întărească sănătatea proprie a familiei, a comunităţii. 

În desfăşurarea activităţilor în grădiniţă, pentru realizarea unei educaţii pentru sănătate, pot fi 

folosite diverse mijloace de realizare: observarea, convorbirea, jocul de mișcare. De asemenea, se pot 

folosi şi strategii didactice diferite: problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, reţeaua de discuţii, 

brainstormingul, știu/vreau să ştiu/am învăţat. 

Toate acestea pot conduce la o înţelegere corectă, ştiinţifică a cunoştinţelor transmise. 

Dar un rol important în reuşita a ceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. Acestea pot 

fi: cunoaşterea necesităţii de a respecta igiena personală în toate împrejurările de viaţă; formarea 

deprinderilor de a folosi în mod corespunzător regulile de igienă; dezvoltarea capacităţii de cunoaştere 

şi înţelegere a mediului înconjurător; cunoaşterea şi respectarea normelor de exploatare în societate; 

educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi în scopul înţelegerii în viaţa socială; cunoaşterea 

efectelor negative rezultate din încălcarea regulilor de igienă; cunoaşterea şi respectarea unor reguli de 

securitate personală; educarea trăsăturilor pozitive de viaţă şi caracter; formarea unor atitudini pozitive 

faţă de sine şi de ceilalţi manifestând relaţii de prietenie, respect, toleranţă. 

În cadrul educaţiei pentru sănătate întâlnim două elemente distincte care putem spune că nu pot 

exista una fără alta: igiena şi regulile bunei cuviinţe. Se poate face afirmaţia că „igiena merge mână în 

mână cu regulile bunei cuviinţe‖. De aceea, o impoliteţe poate îmbrăca de multe ori şi un aspect igienic 

negativ. 

Igiena trebuie să fie prietena oamenilor, şi oamenii, de la mic la mare, trebuie să o cultive prin 

toate mijloacele. De ce trebuie să fim prieteni cu ea? Pentru că igiena este o condiţie a sănătăţii şi ea nu 

poate fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp. 
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Din vechime, igiena a fost o armă în slujba sănătăţii şi de aceea vechii greci înălţau zeiţei 

Hygiea, fiica lui Asclepios -  la rândul lui, părintele medicinei – nu numai statui, temple şi cânturi, dar 

aveau o veneraţie pentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 

  De aceea, pentru a fi frumoşi şi sănătoşi, copiii trebuie să cunoască şi să respecte regulile de 

igienă.        
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COMUNICAREA-MODALITATE DE PROMOVARE 

A EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. Stanomir Adriana 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 

 

Elementul principal al societăţii este omul. Posibilităţile lui de a-şi desăvârşi rolul său în 

societate sunt determinate de o serie de factori, dintre care starea de sănătate se situează pe primul loc. 

Astfel, promovarea sănătăţii este procesul care oferă individului şi colectivităţilor posibilitatea de a-şi 

creşte controlul asupra determinanţilor sănătăţii şi, prin aceasta, de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. 

Reprezintă un concept unificator pentru cei care recunosc nevoia fundamentală de schimbare atât a 

stilului de viaţă, cât şi a condiţiilor de trai, o strategie de mediere între individ şi mediu, combinând 

alegerea personală cu responsabilitatea socială şi având drept scop asigurarea în viitor a unei mai bune 

stări de sănătate. Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare multidimensională de 

îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de educaţie, activităţi de promovare a unor 

schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici şi măsuri legislative. În contextul schimbărilor 

majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei stări de sănătate a copiilor reprezintă una 

dintre direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale. Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii 
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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.  

Educaţia pentru sănătate are ca prioritate formarea unor abilităţi de viaţă sănătoasă. Astăzi, la 

începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai complicată, când ştiinţa şi întreaga 

societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi devine o condiţie esenţială a 

educaţiei unei naţiuni civilizate. Există mai multe argumente care pot fi aduse în favoarea realizării 

educaţiei pentru sănătate în cadrul unităţilor de învăţământ. 

În primul rând, unul dintre scopurile în sine ale activităţii în învăţământ este informarea 

autorizată a copiilor şi adolescenţilor privind diferite domenii ale culturii şi ştiinţei, în paralel cu 

dezvoltarea de activităţi practice. În acest sens, educaţia pentru sănătate, ca parte a ştiinţelor medicale, 

vizează nu numai transmiterea de către elevi a unui bagaj informativ corect din punct de vedere 

ştiinţific, cât mai ales crearea unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund 

idealului educaţional. Şcoala este un loc perfect pentru transmiterea cunoştinţelor de educaţie pentru 

sănătate a elevilor şi are abilitatea şi capacitatea de a se adresa unui procent reprezentativ din populaţie. 

Unul dintre elementele esenţiale pentru dezvoltarea impactului dorit este iniţierea şi realizarea 

programelor de educaţie pentru sănătate  la vârste cât mai tinere.  

În scoală, educația pentru sănătate dată contribuie considerabil la dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii evaluând câteva niveluri:  informarea copiilor, a tineretului cu noţiuni, cunoştinţe, idei din 

domeniul sănătăţii. Este o sarcină teoretică, având o funcţie cognitivă urmărind formarea unor 

reprezentări teoretice igienico-sanitare, a bazei cognitive necesare înţelegerii ştiinţifice a măsurilor de 

apărare şi promovare a sănătăţii;  al doilea nivel al educaţiei igienice urmăreşte formarea unei poziţii 

afectiv-emoţională a individului, dirijarea sa afectivă - pozitivă spre acceptarea fenomenelor şi faptelor 

educativ – sanitare. Aceasta este o treaptă esenţială în calea spre practică, deoarece numai prin crearea 

unor sentimente şi emoţii pozitive, favorizează adoptarea cunoştinţelor teoretice și transpunerii lor în 

viaţă;  al treilea nivel cu caracter practic urmăreşte formarea deprinderilor, obişnuinţelor şi capacităţii 

de acţiune practică sanitară, a voinţei de a acţiona în folosul propriei sănătăţi şi a sănătăţii colectivului - 

formarea unei concepţii, a unui comportament, stil de viaţă sănătos. 

Concept care stă la baza promovării sănătăţii, educaţia pentru sănătate are drept scopuri: 

 Informarea - educarea populaţiei în domeniul medical, pentru a cunoaşte manifestările bolilor 

şi prevenirea lor;  

 Dobândirea unor atitudini şi deprinderi care să fie favorabile sănătăţii;  
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 Implicarea activă a populaţiei în domeniul păstrării sănătăţii, oamenii putând să ia decizii 

privind propria stare de sănătate.  

Metodele folosite în educaţia pentru sănătate pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: 

 După adresabilitate:  

 Educaţie individuală  

 Educaţie în grup  

 Educaţie prin mijloace de comunicare în masă 

 După mijloacele folosite:  

 Mijloace audio  

 Mijloace video: - predominarea textului - predominarea imaginii  

 Mijloace combinate (audio-video).  

Promovarea sănătăţii, concept relativ nou (1974), trebuie să realizeze următoarele: 

 Promovarea sănătăţii înseamnă mult mai mult decât asistenţa medicală. Ea pleacă de la ideea că 

sănătatea este un subiect aflat pe agenda de lucru a factorilor de decizie din toate domeniile, la nivel 

guvernamental sau instituţional. Promovarea sănătăţii presupune identificarea obstacolelor în adoptarea 

unor politici care promovează sănătatea de către sectorul medical, în colaborare cu sectoarele 

nemedicale. Presupune, de asemenea, găsirea unor modalităţi comune de înlăturare a acestor obstacole. 

Scopul final trebuie să constea în realizarea practică a posibilităţii că alegerile, opţiunile favorabile 

sănătăţii să fie la îndemâna populaţiei, să fie cel mai uşor accesibile.  

 Promovarea sănătăţii recunoaşte că sănătatea indivizilor este legată şi de modul în care tratăm 

natura şi mediul înconjurător. Societăţile în care mediul este exploatat fără a se face o abordare 

ecologică culeg efectele acestei exploatări prin apariţia inclusiv a unor probleme de sănătate şi sociale. 

Sănătatea nu poate fi separată de alte scopuri sau obiceiuri din viaţă. Munca şi timpul liber au un 

impact real asupra sănătăţii. Promovarea sănătăţii trebuie, prin urmare, să participe la crearea unor 

condiţii de trai şi de muncă cu influenţă favorabilă asupra stării de sănătate. 

 Promovarea sănătăţii acţionează prin acţiuni comunitare eficiente. În centrul acestui proces se 

află comunităţile care au o forţă proprie şi pot controla propriile iniţiative şi activităţi. Aceasta 

înseamnă că specialiştii trebuie să înveţe metode noi de lucru cu indivizi şi cu comunităţi, adică să 

lucreze pentru şi cu ei, în loc de a considera comunitatea ca un element pasiv. 

 Promovarea sănătăţii sprijină dezvoltarea personală şi socială prin oferirea de informaţii, 

educaţie pentru sănătate şi prin sprijinirea indivizilor să-şi dezvolte capacitatea de a lua decizii 

favorabile sănătăţii. Prin toate acestea, ea permite oamenilor să aibă un control crescut asupra propriei 

sănătăţi şi asupra mediului, le permite să înveţe de-a lungul vieţii cum să se pregătească pentru diferite 
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situaţii, cum să facă faţă bolilor cronice sau accidentelor. Toate acestea trebuie să aibă loc acasă, la 

şcoală, la locul de muncă, precum şi în cadrul altor comunităţi.  

 Responsabilitatea promovării sănătăţii în cadrul serviciilor medicale este împărţită între 

indivizi, grupuri comunitare, specialişti din sănătate, asistenţi sociali, birocraţi şi guvern. Toţi trebuie să 

lucreze împreună la organizarea unui sistem sanitar care să contribuie la îmbunătăţirea stării de 

sănătate. Rolul sectorului medical trebuie să depăşească responsabilităţile curative şi să se orienteze şi 

către promovarea sănătăţii. Dar pentru ca aceasta să se realizeze, este nevoie de recunoaşterea faptului 

că cele mai multe cauze de îmbolnăviri se află în afara influenţei sectorului sanitar şi este necesară 

cooperarea cu acele sectoare care pot influenţa pozitiv aceste cauze.    

Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte promovarea sănătăţii ca: ―procesul care permite unei 

persoane să îşi controleze şi să îşi îmbunătăţească starea de sănătate‖. Promovarea sănătăţii este diferită 

de promovarea unor produse sau servicii comerciale: în cazul produselor şi serviciilor comerciale 

beneficiile vin imediat după ce publicului consumator i se cere să acţioneze într-un anumit fel. 

  Scopul unei campanii de informare publică poate fi oricare dintre următoarele, sau o combinaţie 

a lor:  

 să schimbe credinţe şi atitudini;  

 să furnizeze noi informaţii;  

 să încurajeze adoptarea unor practici noi sau o schimbare a stilului de viaţă.  

Este dificil să schimbi atitudini sau să încurajezi oamenii să adopte comportamente noi mai ales 

dacă asta implică un efort de renunţare la comportamente curente care produc satisfacţii şi bucurie. Este 

important, de asemenea de ţinut minte că un mesaj nu poate fi transmis către populaţia generală. Asta 

pentru că nici măcar un mesaj simplu nu poate fi transmis eficient şi înţeles de către un public atât de 

divers ca vârste, nevoi şi interese ca populaţia generală. Un element cheie al succesului unei campanii 

de informare publică este definirea, cât se poate de restrâns, a celor care se doreşte să răspundă la 

respectiva campanie: 

Procesul de promovare a sănătăţii prin diseminarea de mesaje prin intermediul mass media, 

canalelor interpersonale sau a evenimentelor poate include activităţi diverse precum interacţiunea 

clinician-pacient, cursuri, grupuri de suport, transmiterea de materiale prin poştă, linii telefonice tip 

hotline, campanii mass media sau evenimente. Eforturile pot fi direcţionate către indivizi, reţele, 

grupuri, organizaţii, comunităţi sau chiar către naţiuni: „Locul unde practicile bune de promovare a 

sănătăţii se întâlnesc cu practicile bune de comunicare‖. 

Campaniile cuprinzătoare de promovare a sănătăţii sunt:  

 Încercări cu scop clar de a informa, persuada sau motiva o schimbare de comportament; 
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 În mod ideal orientate către individ, reţele, organizaţii sau societate;  

 Ţintind o audienţă mai largă şi bine definită (deci nu reprezintă exclusiv persuasiune de 

la om la om);  

 Duc la beneficii necomerciale pentru individ şi/sau societate;  

 Se desfăşoară pe o perioadă dată de timp de la câteva săptămâni la mai mulţi ani;  

 Sunt cele mai eficiente atunci când includ o combinaţie de activităţi media, 

interpersonale şi evenimente;  

 Implică dezvoltarea unui set structurat de activităţi de comunicare care să includă 

minimum producerea şi distribuirea de mesaje. 

Comunicarea singură poate să:  

 ducă la creşterea cunoştinţelor şi conştientizării publicului ţintă despre o problemă de sănătate şi 

despre soluţiile la acea problemă;  

 influenţeze percepţiile, credinţele şi atitudinile care pot duce la schimbarea normelor sociale; 

 determine acţiune în sensul indicat de campanie;  

 demonstreze sau să ilustreze comportamente sănătoase;  

 reconfirme cunoştinţe, atitudini sau comportamente;  

 arate beneficiile unei schimbări de comportament;  

 promoveze o poziţie privind o problemă de sănătate sau o politică;  

 ducă la creşterea cererii şi sprijinului pentru un anume serviciu de sănătate;  

 ducă la contestarea sau negarea unor mituri şi a unor concepţii greşite;  

 întărească relaţiile între organizaţii.  

Comunicarea combinată cu alte strategii poate să:  

 determine o schimbare susţinută în care un individ adoptă şi menţine un nou comportament 

sănătos sau o organizaţie adoptă şi menţine o direcţie nouă de politică;  

 învingă o barieră sau o problemă sistemică în calea accesului la îngrijiri.  

Comunicarea poate genera mai multe tipuri de schimbare.  Programele de comunicare pentru 

sănătate pot determina schimbări la nivelul indivizilor, organizaţiilor, comunităţilor sau al societăţii în 

ansamblu.  

Nivelul individual este nivelul fundamental al comunicării pentru sănătate deoarece 

comportamentul individual afectează starea de sănătate. Comunicarea poate influenţa conştientizarea, 

cunoştinţele, atitudinile, autoevaluarea, deprinderile individuale şi dedicarea individului pentru o 

schimbare de comportament.  
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Grupurile informale de care persoanele aparţin şi structurile comunitare pe care aceştia le 

frecventează pot avea un impact semnificativ asupra sănătăţii lor (relaţiile dintre clienţii şi angajaţii 

unui restaurant, dintre cei care frecventează aceiaşi sală de gimnastică, dintre copii şi părinţi în cadrul 

aceleiaşi şcoli, dintre angajaţii aceluiaşi birou, dintre pacienţi şi cadre medicale la o clinică medicală). 

Activităţile la acest nivel pot folosi în mod eficient relaţiile informale care se creează în aceste locaţii.  

Organizaţiile sunt grupuri cu structuri definite, precum asociaţiile, cluburile sau grupurile civice. 

Această categorie poate include şi firmele, agenţiile guvernamentale sau alte instituţii. Organizaţiile pot 

să transmită mesaje de sănătate către membrii lor şi pot face shimbări de politici care să încurajeze 

schimbările individuale.  

Liderii de opinie din comunităţi sau decidenţii pot fi aliaţi puternici şi eficienţi pentru a 

influenţa politicile, produsele şi serviciile care împiedică sau din contră sprijină activităţile oamenilor. 

Prin influenţarea comunităţilor, programele de comunicare pentru sănătate pot promova creşterea 

conştientizării despre un anume aspect, schimbări în atitudini şi credinţe şi sprijin de grup sau 

instituţional pentru comportamente dezirabile. În plus, comunicarea poate milita pentru schimbări 

structurale sau de politici în comunitate care încurajează comportamentele sănătoase. 

  Societatea, per ansamblu, influenţează comportamentul individual prin norme şi valori, atitudini 

şi opinii, legi şi politici şi prin crearea mediilor economice, culturale şi de informaţii. Programele de 

comunicare pentru sănătate care ţintesc nivelul societăţii pot schimba atitudinile şi comportamentele 

individuale şi implicit schimbă normele sociale. Intervenţiile de a reduce consumul de alcool la volan, 

de exemplu, au dus la schimbarea atitudinilor individuale şi ale societăţii, comportamentelor şi 

politicilor prin multiple forme de intervenţie, inclusiv prin comunicare. 

Conduita preventivă devine astfel un comportament care se realizează în timp, paralel cu 

dezvoltarea educativă. Școala are o mare autoritate morală, oferind posibilitatea educaţiei formale şi 

nonformale, iar materiile de studiu oficiale din şcoli capătă, la nivel psihologic individual, o importantă 

mult mai mare. Introducerea ,,Educaţiei pentru sanatate‖ ca disciplină în şcoli reprezintă implicit 

recunoaşterea importanţei acesteia pentru viaţa individului. Proiectele-pilot realizate până în prezent, în 

diferite orașe ale ţării, proiecte conduse atât prin intermediul instituţiilor guvernamentale, cât mai ales 

prin organizaţii nonguvernamentale, au demonstrat succesul şi receptivitatea tinerilor pentru acest tip 

de iniţiative. 
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TIMPUL TELEVIZORULUI ȘI CALCULATORULUI 

 ÎN VIAȚA COPILULUI 

 

Prof. Şargu Rodica  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Copiii și adolescenții petrec din ce în ce mai mult timp cu televizorul, calculatorul și internetul, 

comparabil uneori cu timpul acordat somnului. Necesitatea realizării unui proiect se ―extinde‖ la o 

perioadă de …socializare, apoi de …relaxare … și minutele (sau orele…) petrecute ‖cu ochii‖ în 

calculator/televizor/tabletă se adună cu rapiditate. Folosirea îndelungată a computerului are, însă, efecte 

negative atât asupra dezvoltării psiho-sociale, cât și asupra întregii sănătăți. 

Multe ore în fața monitorului, cu prea puține pauze, atenția focalizată într-un singur loc, fac 

ochii să obosească foarte repede. Unghiul din care privesc este adesea nepotrivit nu doar pentru ochi, ci 

și pentru cap, gât și coloana vertebrală. Apar astfel durerile de cap, durerile de spate, amețelile, poziția 

incorectă a spatelui și deformarea coloanei vertebrale! 

Suprasolicitarea poate duce la dependenţă, care afectează negative performanța școlară a 

copilului, relațiile cu familia și sănătatea.Timpul mare petrecut cu jocuri pe calculator încurajează stilul 

de viață sedentar și contribuie la obezitate. Uneori, violența prezentă în jocuri se poate translate în viața 

reală. Dependenţa este cauzată în cea mai mare parte de singurătate și lipsa de îngrijire părintească, 

lipsa de atenție în familiile în care ambii părinți au unul sau chiar două joburi care le ocupă întreaga zi 

și, astfel, nu pot petrece sufficient timp cu copiii lor. Prin urmare, internetul devine  o modalitate ușoară 

de a-şi face noi prieteni și de a scăpa de lumea reală.  

Pentru copiii care privesc zilnic programe de desene animate, universul desenului animat a 

depășit ecranul televizorului și a devenit realitate. Ei ajung în situația de a nu mai face distincția între 

realitate și virtual: își doresc să se miște la fel de repede ca personajul din film, să zboare și să facă acte 

de justiție asemenea eroilor, totul trebuie să decurgă foarte repede, sunt permanent în mișcare. Stimulii 
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vizuali și auditivi percepuți în fața micului ecran sunt atât de agresivi, se succed cu o asemenea 

rapiditate, încât depășesc capacitatea de procesare a creierului. 

Pe de altă parte, mintea tinerilor ajunge să fie dependentă de starea de pasivitate, de 

neconcentrare și negândire, care le este indusă zilnic. Cercetările arată că experiența mediului în care 

crește copilul joacă un rol esențial în dezvoltarea structurală a creierului. Odată cu experiența și 

învățarea, se dezvoltă conexiunile neuronale. "Inteligența sau performanța intelectuală este determinată 

de o bună și rapidă comunicare inter- și intraemisferică‖ (Healy, 1990). Pentru dezvoltarea normală a 

creierului, sunt necesare acele experiențe care presupun o angajare simultană a celor două emisfere, 

pentru a se întări și consolida aceste conexiuni interemisferice. 

De aceea, jocurile fizice (alergatul, înotul etc.), lucrul cu mâna (a construi, a coase, a 

întreprinde, în general, ceva cu mâinile) sau alte activități prin care cele două părți ale corpului (stânga 

- dreapta) și conexiunile corespunzătoare lor din creier învață să se coordoneze între ele, nu trebuie să 

lipsească din programul cel puțin săptămânal al copiilor. Copiii nu trebuie lipsiți de posibilitatea 

cunoașterii prin atingerea și manipularea fizică a materialelor, una din condițiile desfășurării procesului 

de cunoaștere și, prin urmare, de structurare a traseelor neuronale (Virgiliu Gheorghe). 

Toți avem nevoie de liniștea și răgazul necesare dezvoltării mecanismelor limbajului intern al 

creierului. Informațiile dobândite trebuie înțelese și legate în mod rațional. Stimularea gândirii și 

reflecției numai mediul uman le oferă. O mare problemă pe care o întâmpină cei obișnuiți cu starea de 

‖spectator‖ este de a nu putea face conexiuni, de a nu putea organiza cunoștințele pe care le posedă și 

de a avea dificultăți în formularea concluziilor. Nefiind atrași aproape niciodată într-o activitate 

reflexivă, ei vor semăna tot mai mult cu personajele micului ecran: oameni care doar acționează, 

urmărind anumite scenarii prestabilite sau tipare comportamentale, care se exprimă în clișee, care 

reacționează automat, instinctiv, la provocările lumii înconjurătoare. 

Ca părinți și educatori, suntem datori să gestionăm în mod realist și să căutăm alternative 

timpului petrecut la calculator sau televizor. În familie este nevoie să se stabilească reguli clare privind 

utilizarea televizorului, a calculatorului și a telefonului. Copiii trebuie învățați să-și asume 

responsabilități. Disciplina și exigența nu trebuie privite cu suspiciune și e bine să fie asumate de ambii 

părinți care, la rândul lor, să le respecte.  

Jocurile pe calculator ale copiilor nu trebuie să rămână o mare necunoscută pentru părinte. 

Pentru a decide dacă permit sau nu accesul copilului, părinții ar trebui să încerce să se familiarizeze cu 

jocurile pe calculator pe care le joacă copiii lor. Se mai poate apela la restricționarea folosirii 

calculatorului doar într-o zonă a casei unde părinții pot vedea activitatea online a copilului și pot limita 

accesul online. 
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Un weekend sau o zi săptămânal fără tehnologie (fără calculator, televizor etc.) contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a relațiilor interumane. Simpla interzicere a televizorului poate stârni reacții de 

protest, dar, ‖acompaniată‖ de oferirea unor alternative concrete, se poate transforma într-o 

oportunitate! Putem însoți copiii la o plimbare în parc, cu rolele sau cu bicicleta, putem programa mici 

excursii sau copiii pot practica sporturi de echipă (baschet, fotbal) sau individuale în compania altor 

copii de vârsta lor. 

Să recunoaștem, totuși, utilizarea internetului și a dispozitivelor electronice de către copii poate 

avea și beneficii. Pe lângă accesul rapid la orice informație (deși nu orice sursă este de încredere!), 

comunicare rapidă, există posibilitatea dezvoltării unor abilități cognitive.  

Unele aplicații, în special jocurile, au un design care schimbă modul de procesare a informației 

de la verbal la vizual. Folosirea unor elemente spațiale, imagistice și dinamice pentru a manipula 

diverse obiecte în spațiu poate dezvolta abilități cognitive ca reprezentarea spațială (abilitatea de a roti 

obiectele în minte, vizualizarea spațială și abilitatea de a se descurca cu imagini 2D într-un mediu 

ipotetic 3D), atenția vizuală, memoria și imaginația. 

Să nu uităm nicio clipă că cea mai importantă influență asupra sănătății o constituie stilul de 

viață pe care decidem să-l adoptăm: de ceea ce mâncăm, de mișcarea fizică pe care o facem, de 

calitatea relațiilor noastre sociale depinde sănătatea noastră. ‖Secretul‖ unui stil de viață sănătos este 

armonizarea alegerilor noastre în viața de zi cu zi. 
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HRANĂ PENTRU TRUP ŞI MINTE 

 

Prof. Şemşedin Virginia Daniela 

Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Ce este ―un stil de viaţă sănătos‖? Cu toţii auzim această sintagmă în fiecare zi, dar înţelegem 

toţi la ce se referă? Majoritatea oamenilor se gâdesc doar la ceea ce mănâncă ca fiind un stil de viaţă 

sănătos, dar este corect cum gândesc? Ar trebui să conştienizăm că ―un stil de viaţă sănătos‖ este tot 

ceea ce ne înconjoară: ceea ce gândim, ceea ce simţim, calitatea somnului, relaţia noastră cu tot ce ne 

înconjoară. 

Singurele ingrediente necesare în viaţa noastră sunt: determinarea, consecvenţa, disciplina şi 

conştiinţa faptului că de alegerile noastre depind rezultatele pe care le aşteptăm. 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a 

evita anumite boli. Trăind sănătos, ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe 

partea fizică, cât şi pe cea emoţională. 

Nu oricine poate avea un trup perfect, dar oricine poate avea o sănătate bună, un număr corect 

de kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. Alimentele pe 

care le consume afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mental. 

Corpul uman are nevoie de mişcare, lipsa acesteia ducând, pe termen scurt şi lung, la o 

multitudine de problem. Exerciţiul fizic ne ajută să ne menţinem în formă inima şi sistemul circulator, 

plămânii, să ne protejăm articulaţiile dezvoltând musculature sau să ardem caloriile în exces. 

Stresul este supranumit, pe bună dreptate, ucigaşul din umbră al omului modern. Efectele 

negative ale stresului se resimt atât fizic, cât şi emoţional, de la dezechilibrul sistemului imunitar, 

problemele cardiac şi digestive, agravarea astmului şi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi până la 

depresie, atacuri de panică şi izolare socială. 

Primul și cel mai important aspect pentru un stil de viaţă sănătos este mentalul; lucrul cu 

creierul și terapia motivațională ne asigură comunicarea cu sufletul și trupul. Elementul cheie este 

menținerea energiei la un nivel optim, astfel încât mentalul să fie permanent activat și regenerarea 

celulelor să se producă constant pentru buna funcționare a creierului și a organismului. Terapia 

motivațională ne determină să fim permanent conectați, să nu renunțăm la a ne descoperi capacitățile 

maxime, ne ajută să înfruntăm temerile, să devenim mai motivați, să trecem mai ușor peste etapele 
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vieții. Mentalul reprezintă cheia succesului, deoarece perseverența și continuitatea activității mentale te 

fac mai puternic și îți oferă o altă viziune asupra vieții. Odată ce dorința de a ne schimba stilul de viață 

a prins rădăcini, primul pas este ca și făcut. Apoi trebuie să conştientizăm că este necesar să alocăm 

timp pentru noi, pentru alimentație, mișcare, repaos activ și pasiv, odihnă și refacere. 

        Echilibrul alimentar înseamnă: învățarea modului de alegere a alimentelor sănătoase; înlăturarea 

celor nocive; prepararea și combinarea alimentelor în funcție de necesități; alegerea echilibrului 

nutrițional, astfel încât să nu creeze dependență; excluderea dietelor; alimentarea permanentă cu 

nutrienți din toate categoriile, astfel încât corpul să nu sufere pierderi de energie; hidratarea; depistarea 

și interpretarea nevoilor organismului; evitarea înfometării și a șocurilor metabolice; adaptarea 

echilibrului nutrițional ținând cont de aport şi de arderi; analize medicale de două ori pe an și evaluarea 

rezultatelor împreună cu medicul. 

Stilul de viață include anumite norme și valori ca modele directe ale comportamentului fizic, 

social și mental ale unui individ, care variază odată cu vârsta, sexul și mediul cultural. Sedentarismul și 

activitatea fizică reprezintă factorii esențiali ai stilului de viață. Comportamentul alimentar, orarul 

meselor, orele de odihnă cât și aportul alimentar în cadrul meselor festive reflectă, împreună cu tipul de 

activitate fizică, nivelul de educație al populației. 

Sportul este un aspect al dezvoltării socio-culturale a unei țări. Numeroase studii atestă 

importanța mișcării pentru sănătate, între care Studiul tendințelor seculare pentru aptitudinile fizice, 

care a evaluat anduranța cardiorespiratorie, aptitudinile neuromusculare și compoziția corporală. În 

urma acestor testări s-au evidențiat modificări semnificative: scăderi la nivelul anduranţei respiratorii 

începând cu 16 ani, scăderi la nivelul forței statice și dinamice, la nivelul supleții, creșteri la nivelul 

plicilor cutanate şi ale indicilor masei corporale. 

Inamicul numărul unu al umanității este sedentarismul, această concluzie având la bază 

patologia specifică: bolile coronariene, hipertensiunea, accidentele vasculare cerebrale, osteoporoza la 

vârste din ce în ce mai mici, obezitatea, diabetul zaharat și patologia articulară determinată de exces 

ponderal. 

Exerciţiul fizic trebuie adaptat fiecăruia. Şi în activitatea fizică doar o primă etapă este benefică 

tuturor, apoi se individualizează. Alegerea activității fizice trebuie făcută cu un specialist, conform 

recomandării medicului. Oricât de mult sport am practica, fără un echilibru alimentar nutrițional nu 

vom putea obține efectele scontate. Practicarea sportului trebuie să se facă dirijat, fiecare activitate 

sportivă trebuie „învățată‖ și nu făcută la întâmplare. 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă dezvoltare pe toate cele trei planuri – trup, minte, suflet. 
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Da, acest proces necesită investiţii de timp, energie, bani şi voinţă… însă cred că este singura investiţie 

cu adevărat importantă. Pe scurt, ca să poţi spune că ai un stil de viaţă sănătos trebuie să te mişti, să ai 

grijă ce bagi în gură şi ce îţi aşterni pe suflet. 

Viaţa întreagă este un miracol şi simplitatea ei este de descoperit, fiecare dintre noi are un drum, 

iar peisajul ce-l vedem alături nouă, este culoarea în care noi alegem să pictăm peisajul. Avem în noi 

tot, avem cu noi tot, să aşternem cu bucurie şi conştienţă întreaga călătorie. Şi, dragii mei, nu există 

sănătate fără conştiinţă. Relaţia fiecăruia dintre noi cu propriul corp este mai intimă decât relaţia cu 

soţul, soţia, colegii de serviciu sau copiii noştri. Dacă acest corp este neglijat, nu funcţionează bine, 

atunci nimic nu se armonizează. Lipsa înţelegerii şi absenţa cunoaşterii descalifică mult profilaxia 

bolilor, iar modul în care trăim ne vorbeşte şi de modul în care ne hrănim…de cine suntem şi cum 

suntem fiecare dintre noi! 

Să învăţăm a ne iubi şi lupta înspre câştigarea propriului echilibru. Să nu uităm că ―boala cea 

mai grea este dispreţul pentru propriul corp‖, aşa cum bine spunea Montaigne. Să fim sănătoşi şi mereu 

bucuroşi! 
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE 

 

 

Prof. Tălpășan Anca Diana 

Şcoala Gimnazială Satulung, jud. Maramureș 

 

Chiar dacă nu ne dăm seama doar când o pierdem, sănătatea este cel mai prețios ―bun‖ pe care 

putem să-l deținem. Sănătatea depinde, în mare măsură, de obiceiurile și deprinderile care formează 

stilul nostru de viață - adică de ceea ce mâncăm, câtă mișcare fizică facem, cât alcool bem sau câte 

tigări fumăm... și, nu în ultimul rând, de calitatea relațiilor noastre sociale. 
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Organizația Mondială a Sănătății a propus în 1946 definiţia următoare: „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‖. 

Sănătatea reprezintă darul cel mai de preț al omului.Cu toții știm că dacă avem sănătatea, le putem face 

pe toate. Sănătatea reprezintă comoara noastră, cea mai mare şi cea mai importantă avere, o comoară 

care însă se poate pierde atât de ușor, nefiind îndeajuns păzită. 

Când ești bolnav conştientizezi faptul că trebuia să te îngrijești la momentul oportun și regreți, 

promițându-ți că vei avea mai multă grijă de sănătatea ta, însă de cum te-ai însănătoșit, parcă ai şi uitat 

cum era bolnav, ai uitat și de promisiuni…. și de regrete….Dacă ești sănătos, trăiești mult şi bine. Asta 

ne dorim cu toții. Iubim viața. Oamenii au trăit milioane de ani într-o intimă comunicare cu natura, cu 

fauna și cu vegetația ei, din acest cadru, el și-a extras cele necesare pentru a se adăposti, pentru a se 

hrăni și pentru a se îmbrăca. A căutat leacuri contra bolilor, tratamente naturale din plante pentru a-și 

conserva sănătatea. 

Ne dorim o sănătate de fier, însă…. Facem ceva pentru asta? Ar trebui să acordăm mai multă 

atenție felului cum trăim și ne hrănim, cu toate că în zilele noastre este din ce în ce mai greu să îți 

păstrezi sănătatea intactă din toate punctele de vedere, cu atâtea E-uri existente în alimente și cu atâta 

stres în viața cotidiană. 

Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos 

care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum și 

mijloacelor și procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui comportament sanogenic. 

Diverse studii au arătat că un procent tot mai mare al populației din anumite țări suferă de boli 

ale inimii sau diferite tipuri de cancer. S-a demonstrat că există o corelație directă între bolile amintite 

și alimentație. De exemplu la populațiile la care dieta constă în mare parte din legume, fructe și cereale 

integrale incidența acestor boli este foarte scăzută. Cercetările științifice din ultimele decenii și analiza 

stării de sănătate a populațiilor cu alimentație preponderent vegetariană din toate colțurile lumii au 

condus la concluzia că alimentația fără carne poate asigura fără dificultăți nutrienții necesari, ba mai 

mult oferă protecție crescută față de numeroase boli. Cercetările medicale au arătat că unii dintre cei 

mai importanți factori care influențează apariția bolilor cadiovasculare sunt de natură alimentară. Iar în 

ceea ce priveşte bolile canceroase specialiștii estimează că aproximativ 35-70% din totalul acestora se 

pot atribui unor factori alimentari. 

Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos 

care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum și 

mijloacelor și procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui comportament sanogenic. 
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Păstrarea sănătații și lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. 

De altfel, cuvântul sănătate care evocă o stare atât de prețioasă fiecaruia apare frecvent în vorbirea 

curentă nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine. 

Educația pentru sănătate a populației trebuie să reprezinte un obiectiv major al politicii sanitare 

naționale, stabilindu-se ca sarcini de bază, în domeniul asigurării sănătații populației, dezvoltarea 

activităților medicale preventive și ridicarea nivelului de cultură sanitară a întregii populații, ceea ce 

implică desfășurarea unor ample acțiuni educative în domeniul sănătății populaționale. 

Subliniez importanța celor trei principii de baza ale educație pentru sănătate. Primul este cel al 

priorității: cu cât intervenția în « cariera sănătății » este mai timpurie, cu atât educația pentru sănătate 

va fi mai eficace. Al doilea principiu, al specificității și autorității, consideră că opinia celor cu 

autoritate legitimă este mai credibilă, mai cu seamă dacă aceștia constituie un exemplu grăitor de 

comportament sanogenic. Al treilea se referă la integrarea educației pentru sănătate în obiectivele 

politicii social-sanitare a statului; educația pentru sănătate trebuie să fie strâns legată de condițiile 

concrete ale societății și să fie compatibilă cu statutul social-economic și cultural al acesteia, percum și 

cu progresele înregistrate în domeniul științelor medicale. 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizăcă, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte, astfel: 

 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. Pe termen lung, lipsa 

odihnei poate duce la apariţia unor boli foarte grave. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe 

bază de zahăr. 
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 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul.  Deci fără mişcare nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 Vizitaţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control 

regulat, este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este 

obligatoriu.  

 Eliminaţi pe cât posibil stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun 

că cei care râd în fiecare zi au o inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi 

cu timpul va deveni obişnuinţă. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos evitați să consumaţi alcool.  

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară).  

 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Nu încetaţi să învăţaţi şi să 

investiţi în dumneavoastră. Astfel, veţi fi mai încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de 

fericire. 

Reacţiile individului faţă de propria-i sănătate sunt puternic guvernate de părerea pe care acesta 

o are despre gravitatea unui pericol existent, de experiența sa precedentă și de prezenţa unor forțe 

restrictive, care să-i interzică practicarea unor obiceiuri dăunătoare sănătății. Mulți oameni au o părere 

și, implicit, o atitudine greșită față de propria lor sănătate. Ei sunt convinși că sănătatea ar semăna cu 

aerul: ea li se cuvine fără nicio bătăie de cap, fără nicio grijă, fără nicio cheltuială. În viața lor de toate 

zilele, ei nu țin seama decât de nevoia sau plăcerea lor imediată. 

Omul este permanent înconjurat de agenți sau fenomene producătoare de boală. Prin ele însele, 

aceste fenomene producătoare de boală sunt nedăunătoare, atâta timp cât nu are loc o interacțiune a lor 

cu omul. De exemplu, drogurile, alcoolul, țigările ca atare nu sunt periculoase, până când omul nu 

începe să le folosească. 
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SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ÎNSEAMNĂ SĂ MÂNCĂM INTELIGENT 

 

Prof. Tiucă Maria 

Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea 

          

Motto: „Sănătatea este comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut, totuşi cel mai prost 

păzită!” (E. Augier). 
 

Fiecare dintre noi îşi doreşte să se menţină sănătos şi în formă pentru cât mai mult timp. Cu 

ajutorul unui stil de viaţă sănătos, ne putem aduce aportul personal în acest sens. Cei mai importanţi 

factori sunt alimentaţia, mişcarea şi somnul, renunţarea la consumul substanţelor nocive şi abordarea 

unei atitudini pozitive. Un stil de viaţă sănătos ne va ajuta să rămânem în formă până la o vârstă 

înaintată. 

            ”Omul trebuie să mănânce pentru a trăi, nu pentru a mânca”. 
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          „A mânca sănătos‖ înseamnă să mănânci echilibrat. Uneori, mâncarea pe care o crezi foarte bună 

este vinovată de starea ta de oboseală, aspectul palid al tenului şi lipsa de concentrare. În loc să te 

hrănească şi să-ţi întreţină starea de sănătate, ea poate constitui o sursă permanentă de boli. 

          Toate alimentele pe care le consumăm sunt transformate prin digestie în nutrimente asimilabile, 

utilizate de către organism pentru hrănirea celulelor, producerea de energie şi fabricarea de molecule 

complexe. 

          Niciun aliment nu poate conţine singur toate nutrimentele de care avem nevoie. O alimentaţie 

echilibrată presupune acoperirea nevoilor corpului în ceea ce priveşte nutrimentele şi energia. 

          Adoptarea unui regim alimentar sănătos nu înseamnă că trebuie să renunţi la mâncărurile 

preferate. Varietatea culinară şi cantitatea moderată sunt regulile ce vor fi urmate. Deci, a mânca 

sănătos înseamnă să consumi: legume, fructe, pâine, cereale, cartofi, orez, paste făinoase etc. 

          Consumul unei însemnate cantităţi de fructe şi legume este foarte important, deoarece ajută la 

îmbunătăţirea stării generale de sănătate, reducând în acelaşi timp riscul apariţiei bolilor 

cardiovasculare. Din fructe şi legume organismul absoarbe vitamina A, vitamina C, acid folic şi 

minerale precum: fierul, calciu şi magneziu. Aceste produse au un conţinut scăzut de grăsimi şi sodiu, 

şi sunt o sursă eficientă de fibre, şi asigură un echilibru în rândul nutrienţilor vitali pentru organism. 

          În ceea ce priveşte pâinea, cerealele şi cartofii pot fi folosite la principalele mese ale zilei, dar şi  

gustările pot fi realizate din aceste alimente. Pe lângă faptul că oferă organismului energia necesară 

pentru întreaga zi, aceste alimente sunt o sursă eficientă de fibre, complexul vitaminic B, calciu şi fier. 

Pentru o cantitate mai mare de fibre pot fi consumate cereale integrale şi produse din făină integrală. 

Alimentele care fac parte din această grupă: orezul, pastele, cartoful dulce, bananele etc. 

          Carnea, peştele, ouăle, fasolea, nucile fac parte din acest grup. Acestea sunt elemente importante 

pentru o dietă echilibrată, deoarece conţin proteine, vitamine şi minerale: fier, zinc şi vitamina B12. 

         Calciul, un mineral vital pentru sănătatea oaselor, proteinele şi importante vitamine, precum A/1, 

B12, B2 şi D, se găsesc în lapte şi în produsele lactate. Savurează aceste produse şi încearcă să consumi 

varianta fără grăsimi, cum ar fi: lapte degresat sau semidegresat, iaurt cu un proces scăzut de grăsimi  şi 

brânză cu o cantitate redusă de grăsimi. 

         Copiii cu vârste mai mici de 5 ani ar trebui să consume toate produsele lactate, deoarece conţin 

nutrienţii necesari pentru o creştere normală. Excepţie fac copiii cu vârste mai mici de 2 ani, cărora li se 

recomandă numai laptele semidegresat. 

           Untul, uleiul, margarina, crema pentru prăjituri, chips-urile şi majoritatea băuturilor fac parte din 

această grupă. Deoarece aceste produse conţin cantităţi ridicate de grăsimi, zahăr şi sare, este 

recomandat să fie consumate ocazional şi în cantităţi reduse. 
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           A mânca sănătos înseamnă a mânca inteligent. Prin urmare se pune problema nu neapărat a 

alimentelor pe care le consumăm, ci a modului în care o facem. 

          În primul rând, trebuie să fii conştient de faptul că alegerile alimentare sănătoase pot reduce 

riscul apariţiei unor boli de inimă, cancer, diabet şi unele probleme de digestie. În plus dacă vei mânca 

sănătos, vei avea mai multă energie, o memorie mai bună şi o stare de spirit mai bună. 

           Dacă vrei să faci o schimbare în viaţa ta, trebuie să o faci uşor, urmând paşi mici mai degrabă 

decât o schimbare drastică. Dacă vei încerca să faci o schimbare bruscă, o să simţi că nu îţi poţi duce 

până la sfârşit planul şi să abandonezi lupta. Încercarea de a trece la o dietă sănătoasă peste noapte nu 

este o alegere inteligentă. 

           În loc să fii preocupat de numărul caloriilor şi de măsurarea dimensiunilor, mai bine te-ai gândi 

la o dietă mai corectă şi mai proaspătă. Făcând aceasta treptat, dieta va deveni mai sănătoasă şi mai 

delicioasă. 

          De asemenea, te poţi gândi la un exerciţiu fizic cum îţi place şi îl poţi adăuga programului tău 

zilnic. La fel trebuie să se întâmple şi cu fructele şi cu legumele. Nu trebuie să renunţi la mâncărurile 

preferate, ci poţi să scazi porţia şi să adaugi câteva fructe preferate. 

          Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii trebuie să înţeleagă că alimentaţia 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. 

          Niciun aliment, nu poate aduce, singur, toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, 

ci doar o alimentaţie variată, moderată şi echilibrată. 

Pentru o alimentaţie sănătoasă şi un stil de viaţă echilibrat există anumite reguli care ar trebui 

respectate: 

 Alege alimente sezoniere şi locale; 

 Ia micul dejun zilnic; 

 Consumă alimentele adecvate; 

 Ia mereu în calcul beneficiile nutriţionale; 

 Combină corect alimentele; 

 Mestecă corect alimentele, nu le „înfuleca‖; 

 Citeşte cu atenţie etichetele produselor pe care le cumperi; 

 Nu exagera cu apa în timp ce mănânci; 

 Masa de seară trebuie să fie lejeră, la ceva distanţă de ora de culcare; 

 Ora de culcare să nu fie prea înantată, culcatul târziu face ca sistemul digestiv să protesteze; 

 Ţine cont de ce spune corpul tău, el ne transmite semnale, trebuie doar să le ascultăm; 
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 Starea emoţională în timpul mesei să fie pozitivă; 

 Temperatura alimentelor - nici gheaţă, nici fierbinte; 

 O cană de apă dimineaţa este importantă, va curăţa tubul digestiv; 

 Reducerea consumului unor alimente: carnea roşie, alimentele rafinate, cele prăjite, mezelurile, 

cafeaua, alcoolul etc. 

          Cumpărând produse locale te asiguri că sunt proaspete, iar dacă vei cumpăra produse de sezon îţi 

vei asigura un regim alimentar variat. 

          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. 

           Toată lumea ştie că pentru o viaţă sănătoasă trebuie să facem minim 30 de minute de mişcare în 

fiecare zi. Totul porneşte de la ierarhizarea priorităţilor. Mişcarea înseamnă orice ne este la îndemână: 

deplasarea în mers, urcatul scărilor, grădinărit, munca fizică etc. 

          O nutriţie bună este condiţia sănătăţii. O alimentaţie inadecvată poate slăbi sistemul imunitar. 

Nutriţia aduce corpului energia de care are nevoie pentru a-şi menţine buna funcţionare, activităţile şi 

greutatea. 

          Studiile de specialitate, medicii şi nutriţioniştii deopotrivă sunt de acord asupra faptului că 

procesul de îmbătrânire este accelerat în cazul în care alimentaţia este nesănătoasă. 

          Persoanele cu o atitudine pozitivă în viaţă deţin strategii mai bune de supravieţuire. Un stil de 

viaţă sănătos înseamnă să facem zilnic alegeri sănătoase, atât pentru propria persoană, cât şi pentru cei 

dragi nouă. Nu este uşor, dar cu voinţă şi perseverenţă putem reuşi. Trebuie doar să ne dorim suficient 

acest lucru! 

 

Bibliografie: 
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SĂ MÂNCĂM INTELIGENT … PENTRU SĂNĂTATEA FIZICĂ ȘI PSIHICĂ! 
 

Prof. Trănișan Iuliana   

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău,  jud. Sălaj  

 

Fiecare om își dorește să se mențină sănătos și în formă pentru cât mai mult timp. Acest lucru 

este posibil prin adoptarea unui stil de viață sănătos, mai concret prin alimentație, mișcare, somn, prin 

renunțarea la consumul de substanțe nocive și prin abordarea unei atitudini pozitive.  

Este important să avem grijă de sănătatea creierului, pentru a ne proteja si restul organismului 

de diverse afecțiuni. Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății creierului. 

Există alimente-minune care stimulează creierul și îl mențin în formă. Dieta zilnică trebuie să 

fie foarte bogată în antioxidanți, substanțe care mențin sănătatea și ne prelungesc viața. Se pare că 

problemele creierului apar din cauza radicalilor liberi, eliberați în mod normal în organism în orice 

moment în procesele metabolice naturale. Însă ei pot fi eliminați de către antioxidanți, care astfel ne 

protejează. Totodată, substanțele antioxidante ajută foarte mult la dezvoltarea sistemului imunitar şi de 

aceea este foarte important să consumăm cât mai multe fructe şi legume, alimente bogate în 

antioxidanți.  

 

 

Fructele și legumele sunt cele mai bune surse de antioxidanți naturali și trebuie mâncate din 

abundență. Ele conțin și o mulțime de enzime, care favorizează absorbția mai bună a nutrienților. Cele 
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mai concentrate în antioxidanți, în ordine descrescătoare, sunt: prune uscate, stafide, coacăze negre, 

mure, usturoi, varza creață, afine, căpșuni, spanac crud, zmeura, varza de Bruxelles, prune, lucerna, 

spanac opărit, broccoli, sfecla roșie, avocado, portocale, struguri roșii, ardei roșu, cireșe, kiwi, fasole 

gătita, grapefruit roz, ceapa, struguri albi, porumb, vinete, conopida, mazăre, cartofi, cartofi dulci, 

varza, salata verde, pepene galben, banane, mere, morcovi, fasole verde, roșii, dovlecei, caise, piersici, 

dovleac galben, fasole, lime, pere, pepene roșu, țelina, castraveți. De menționat este că spanacul și 

căpșunile opresc declinul creierului, iar coacăzele negre îl 

reîntineresc. 

Alimentele cele mai bogate în antioxidanți sunt cele mai 

puternic colorate. Majoritatea sunt alimente comune, care se 

găsesc la noi în țară și sunt ușor de procurat. 

 Pentru îmbunătățirea şi protejarea vederii, luteina și zeaxantina sunt antioxidanți 

importanți. Aceștia pot fi găsiți în legumele galbene şi verzi, precum ardei, porumb, spanac si 

broccoli. Alimentele bogate în acești nutrienți pot proteja împotriva cataractei și a degenerării oculare, 

principala cauză a pierderii vederii. 

 Licopenul este antioxidantul care lupta împotriva îmbătrânirii și se găsește în roșii, pepene, 

grapefruit roz și papaya. Acesta protejează pielea de expunerea la razele UV, așadar semnele 

îmbătrânirii se vor vedea mai greu. Alimentele bogate în licopen sunt și anti-inflamatorii şi pot proteja 

de posibile boli cardiovasculare sau accidente cerebrale. Pentru mai multe beneficii, se pot alege 

preparate cu un conținut ridicat de licopen, de exemplu pasta de tomate – ideală pentru paste sau pizza. 

 Quercitina este un antioxidant prezent în mere, care reduce riscul apariţiei bolii Alzheimer şi 

îmbunătățește capacitatea de atenţie şi memorare. 

 Glucozinolatul este un antioxidant care luptă 

împotriva cancerului. Acesta se găsește în legumele 

crucifere, precum broccoli, varza și măcriș și oprește 

expansiunea celulelor canceroase. 

Există alimente care stimulează creierul să fie mai 

creativ și îl mențin în formă, având un rol preventiv în 

apariția bolilor grave. Alimentele care îmbunătăţesc 

memoria nu trebuie văzute drept alimente care fac minuni, 

însă consumate frecvent vor acţiona benefic asupra corpului. Anumite alimente pot fi incluse în dieta 

pentru a-i proteja creierul și pentru o concentrare mai bună: 
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 Nucile românești - au un conținut ridicat de acizi grași omega-3 care sunt esențiali pentru 

sănătatea creierului. Consumând zilnic câteva nuci, sunt îmbunătățite funcțiile cognitive și se previne 

îmbătrânirea creierului. Capacitatea de concentrare, procesul de memorare și creativitatea vor fi 

îmbunătățite datorită acestor grăsimi sănătoase.  

 Căpșunele și fructele înrudite cu ele (fragi, mure, coacăze) – conțin un nivel ridicat de 

antioxidanți, mai ales vitamina C, care ajută la prevenirea cancerului. Studiile au arătat îmbunătățirea 

memoriei după consumarea extractelor de coacăze și căpșuni. 

 Afinele - protejează celulele creierului de toxine şi stimulează regenerarea neuronilor. 

 Rodia este unul dintre alimentele cu cea mai mare concentrație de antioxidanți, substanțe care 

protejează creierul și organismul de acțiunea nociva a radicalilor liberi. Rodia diminuează nivelul de 

stres, încetinește îmbătrânirea, previne cancerul, îmbunătățește circulația sângelui, memoria și puterea 

de concentrare. 

 Citricele - prin cantitatea mare de vitamine şi minerale pe care le oferă organismului, hrănesc 

creierul şi stimulează circulația sângelui. 

 Smochinele sporesc capacitatea de concentrare datorită enzimelor pe care le conţin. De 

asemenea, smochinele mai sunt bogate în potasiu, calciu și magneziu. 

 Semințele și fructele oleaginoase – Semințele, indiferent dacă sunt de dovleac, de floarea 

soarelui, de in sau de susan, şi fructele oleaginoase (nuci, alune, migdale, fistic) au în conținutul lor o 

cantitate importantă de vitamina E, substanță despre care cercetătorii spun că poate preveni declinul 

cognitiv datorită faptului că menține sănătatea creierului. 

 Fasolea - albă, roșie, verde sau neagră, este o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care 

reglează nivelul de zahăr din sânge și stimulează creierul să funcționeze la capacitate maximă. Pe lângă 

carbohidrați, fasolea conține și vitamina C, vitamina A, calciu, fier, potasiu şi proteine, substanțe 

esențiale pentru sănătatea creierului și a organismului. 

 Legume colorate – roșiile, cartofii dulci, dovleacul, morcovii, spanacul – iată câteva legume 

având culori bogate și profunde, care sunt surse ideale de antioxidanți, care mențin celulele nervoase 

puternice și sănătoase. 

 Spanacul nu are un efect direct asupra capacității de memorare, în schimb ajută foarte mult 

capacitatea de concentrare. Conține vitamina E și considerabil mai puțin fier decât s-ar crede ( 2-5 mg 

la 100g). De asemenea, încetinește şi previne problemele sistemului nervos. 

 Ouăle – sunt bogate în vitamina B, unul dintre nutrienţii esenţiali pentru sănătatea creierului. 

Oul îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de concentrare. Ouăle sunt recunoscute ca sursă grozavă de 

proteine – dar gălbenușul de ou conține o mare cantitate de colină, care ajută la dezvoltarea memoriei. 
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 Laptele și iaurtul - lactatele abundă în proteine și vitamine din complexul B – care sunt 

esențiale pentru dezvoltarea țesutului nervos, a neurotransmițătorilor și enzimelor. Laptele şi iaurtul 

sunt și un stimulent important pentru creier, prin conținutul lor de proteine și carbohidrați – sursa 

preferată de energie a creierului. 

 Carnea de vită este bună pentru memorie, deoarece conţine cantitatea de fier de care 

organismul are nevoie pentru a nu suferi de anemie, de unde rezultă stări de ameţeală şi lipsa puterii de 

concentrare. 

 Peștele, în special somonul sau macroul, oferă organismului dopamina, noradrenalina, dar şi 

fosfor. Acestea stimulează memoria și mențin un nivel ridicat al activității creierului. Este recomandat 

să se consume pește cel puțin o dată pe săptămână. 

 Ciocolata neagră - datorită conținutului bogat în flavonoizi, ciocolata îmbunătățește 

funcționarea creierului, deoarece favorizează o oxigenare mai bună.  

 Ceaiul alb și ceaiul verde -  conțin catehine, antioxidanți care îmbunătățesc sănătatea inimii și a 

creierului. Studiile realizate în ultimii ani arată că ceaiul alb și cel verde stimulează activitatea 

creierului, îmbunătățesc memoria și puterea de concentrare, precum și starea de spirit. 

Pe de altă parte, există alimente care pot distruge creierul, deoarece pot  

influența capacitățile cognitive, alimente care au un efect devastator 

asupra funcționării creierului, și nutriționiștii recomandă să fie consumate 

moderat în scopul de a limita impactul lor negativ.  

 Cerealele (cu excepția celor integrale) - toate cerealele au un impact asupra funcționării și a 

sănătății creierului în general, cu excepția celor 100% integrale – care sunt bogate în fibre și sunt 

cunoscute că previn îmbătrânirea arterelor. În cazul unui consum regulat de cereale, organismul 

îmbătrânește mult mai rapid decât este normal și pot apărea scăpări de memorie și stări de ceață a 

creierului. 

 Zahărul și produsele zaharoase sunt cu efect negativ pentru funcționarea creierului. Consumul 

pe termen lung de zahăr poate crea probleme neurologice, și poate de asemenea să interfereze cu buna 

funcționare a memoriei. Pe de altă parte, zahărul poate, de asemenea, să interfereze cu capacitatea de 

învățare. 

 Îndulcitorii artificiali pot afecta creierul și interferează cu capacitatea cognitivă, în special dacă 

sunt folosiți în cantitate foarte mare. 

 Mâncarea ultra procesată de tip fast-food - poate schimba substanțele chimice din creier, 

ducând astfel la simptome asociate cu depresia şi anxietatea. Alimentele bogate în grăsimi pot, de 

asemenea, să mai declanșeze simptome ce sunt similare semnelor de retragere în sine atunci când te 
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oprești din a le consuma. Aceste alimente afectează producerea de dopamină, o importantă substanță 

biochimică ce favorizează fericirea și un sentiment general de bunăstare. Mai mult, dopamina mai 

sprijină și funcția cognitivă, capacitatea de învățare, vigilența, motivarea și memoria.  

 Grăsimile trans au un efect negativ asupra creierului, afectează reflexele şi calitatea răspunsului 

dat de creier, prezintă risc crescut de atac cerebral. Grăsimile trans pot avea și alte efecte asupra 

creierului: consumate pentru o perioadă prea lungă de timp pot avea rezultate asemănătoare Alzheimer-

ului. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că grăsimile trans afectează încet, dar sigur arterele din 

creier. 

 Nicotina -  în ciuda faptului că nicotina nu este un produs alimentar, împiedică funcționarea 

corespunzătoare a creierului prin reducerea irigării creierului. Nicotina nu doar că are ca efect 

îmbătrânirea prematură, respirație urât mirositoare și creștere a riscului de cancer la plămâni, însă 

afectează și producția și funcționarea neurotransmițătorilor prin îngustarea capilarelor - vasele delicate 

de sânge care joacă un rol major când este vorba despre funcționarea creierului. 

Stilul de viață sănătos înseamnă, așadar, să ne schimbăm modul de trai, dar și modul de gândire 

nesănătos cu un mod de trai și de gândire sănătos, constructiv, pozitiv, să renunțăm la obiceiurile 

proaste, nesănătoase și să le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi și cei din jur. Suma 

obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătății pe care o avem. Starea de spirit este tot rezultatul 

propriului stil de viață. Atât sănătatea fizică, cât și cea psihică depind, în mare măsură, de obiceiurile 

zilnice pe care le avem și de modul în care trăim.  
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FACTORI CARE CONCURĂ LA ADOPTAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ 

SĂNĂTOS 

 

Prof.  Trăistaru Nicoleta Veronica 

Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” București 

 

 

Cuvinte cheie: Sănătate, Alimentație,  Stil de viață 

 

Rezumat 

Adoptarea de către individul contemporan  a unui stil de viață sănătos reprezintă o misiune la 

care concură mai mulți factori, cum ar fi: alimentația, consumul de lichide, mișcarea, odihna, igiena și, 

nu în ultimul rând, disciplina în tot ceea ce acesta întreprinde, dar și evitarea exceselor.  

Evitarea exceselor reprezintă un pas major spre un stil de viață sănătos, care poate fi considerat 

mai facil de făcut, dar, în pofida aparențelor, destul de anevoios de urmat, având în vedere diversitatea 

de pe piața produselor de consum și timpul disponibil, relativ redus,  pentru informare.  

Este cunoscut faptul că păstrarea unei stări optime de sănătate a individului, atât la nivel fizic, 

cât și mental, este strâns legată de adoptarea de către acesta a unui stil de viață sănătos, misiune la care 

concură mai mulți factori, cum ar fi: alimentația, consumul de lichide, mișcarea, odihna, igiena și, nu în 

ultimul rând, disciplina în tot ceea ce acesta întreprinde, dar și evitarea exceselor.  

Elementul care cântărește cel mai greu în ecuația sănătății este alimentația persoanei, de care 

depinde starea de fapt a acesteia, dar care este și dificil de controlat, dacă se ia în calcul programul 

haotic al omului modern, care nu îi permite acestuia confortul adoptării unui stil sănătos de viață și care 

presupune, înainte de toate, disciplină și perseverență. 

O  alimentație sănătoasă se bazează, după părerea specialiștilor, pe un consum ridicat de 

produse de origine vegetală, îndeosebi legume, care constituie o hrană cu adevărat valoroasă, dar și de 

fructe care sunt la fel de sănătoase și ar trebui să completeze cu prudență meniul zilnic, deținând o 

cantitate mai mare de zaharuri, precum și o valoare calorică mai ridicată. Din aceeași listă, a 

alimentelor sănătoase, fac parte și cerealele integrale, grăsimile sănătoase (în special, Omega 3 - 

provenită, în mare parte, din peşte gras) şi carnea slabă. Această combinaţie are rolul de a asigura o 

mare varietate de nutrienți, păstrând nivelul de calorii redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al 

colesterolului şi al tensiunii arteriale. 
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Din categoria alimentelor de origine animală  ar trebui să fie  nelipsite  lactatele (care reprezintă 

o sursă valoroasă de proteine de bună calitate), calciul şi alţi micronutrienţi, ouăle și, în mai mică 

măsură, carnea roșie. Se recomandă evitarea sau  reducerea  consumului de alimente procesate, zahăr, 

sare şi grăsimi.  

În ceea ce priveşte apa, o bună hidratare este esenţială pentru funcţionarea în condiţii optime a 

organismului şi pentru eliminarea toxinelor. Apa este o componentă importantă a corpului uman, 

deoarece buna funcționare a organismului, menținerea sănătății și starea de bine depind de cantitatea și 

calitatea lichidelor consumate. 

Un consum neadecvat de lichide determină deshidratarea, care, în funcție de gradul de 

severitate și durată, poate conduce la alterarea stării generale, scăderea capacității de activitate fizică, 

amețeli, tulburări de memorie și comportament, stări de confuzie, dureri de cap, litiază renală și, poate 

cel mai grav, creșterea riscului de producere a unor accidente vasculare cardiace sau cerebrale. 

Pe lângă hidratare corpul uman are nevoie și de mişcare, lipsa acesteia generând, pe termen 

scurt şi lung, o multitudine de probleme. Exerciţiul fizic ne ajută să ne menţinem în formă inima şi 

sistemul circulator, plămânii, să ne protejăm articulaţiile dezvoltând musculatura și să ardem caloriile 

în exces. 

Un alt beneficiu este eliberarea de endorfine, substanţe ce ne produc o stare de euforie şi reduc 

percepţia durerii. Dispoziția generală de bine şi scăderea riscului de depresie sunt date şi de întărirea 

respectului de sine sau de socializare, în cazul în care se practică sporturi împreună cu prietenii sau cu 

membrii familiei. 

Odihna reprezintă starea de repaus a organismului  și este obligatoriu a se alterna cu activitatea 

fizică sau intelectuală, atât pentru o sănătate optimă, cât și pentru o eficiență maximă la locul de muncă. 

Omul de știință maghiar Albert Szent-Gyorgyj (1893-l986), laureat al Premiului Nobel pentru medicină 

în anul 1937, spunea: ‖Eu am un principiu, o concepție, și anume că viața nu trebuie numai trăită, ea 

trebuie și savurată și că poți lucra bine numai dacă te pricepi și să petreci bine. Dacă te poți înviora. 

Dacă nu faci toată ziua nimic altceva decât să muncești și nu te poți înviora ca lumea, nu poți nici 

munci ca lumea." 

Un alt factor ce influențează starea de sănătate este, indiscutabil, igiena. Menținerea curățeniei 

corporale constituie o condiție esențială pentru păstrarea sănătății. Pielea constituie învelișul extern al 

corpului, ea desparte și unește în același timp corpul nostru cu mediul înconjurător, fiind formată din 

țesuturi suprapuse, având misiuni multiple și îndeplinind diferite roluri: protector împotriva influențelor 

exterioare (agresiuni mecanice, fizice, chimice și biologice), organ de simț, regulator de căldură, 
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excretor și respirator. Din aceste motive, curățirea cu regularitate a pielii constituie o premisă 

indispensabilă pentru menținerea sănătății.  

Evitarea exceselor reprezintă un pas major spre un stil de viață sănătos, care poate fi considerat 

mai facil de făcut, dar, în pofida aparențelor, destul de anevoios de urmat, având în vedere diversitatea 

de pe piața produselor de consum și timpul disponibil, relativ redus, pentru informare.  

  Disciplina, în muncă, în viața cotidiană (cu toate implicațiile ei) și în viața de familie poate fi 

considerată, fără echivoc, un alt factor ce conlucrează la o stare de sănătate optimă. Tot, în funcție de 

disciplină, se realizează și programarea eficientă a timpului care conduce, indubitabil, la evitarea 

stresului, considerat inamicul principal al omului modern. 

În concluzie, adoptarea unui stil de viață sănătos reprezintă un proces anevoios pentru individul 

contemporan, care este într-o continuă competiție la locul de muncă, ‖asuprit” de birocrație în domenii 

de interes major din sfera bugetară, dar slab remunerate, privat astfel de timp de repaus, dar și de 

accesul la o piață de desfacere a produselor și serviciilor de calitate.  
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APA ȘI BUNA FUNCȚIONARE A ORGANISMULUI 

 

Prof. Trifoi Doinița-Rodica 

Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

 

Omul este o ființă complexă, care este văzută de psihologi pin prisma celor patru dimensiuni: 

dimensiunea psihică, cea socială, cea biologică și cea spirituală. Stilul de viață sănătos presupune ca 

omul să evite acei factori care ar putea perturba echilibrul oricărei dimensiuni, indiferent de natura 

factorilor respectivi. 

Pentru păstrarea sănătății biologice este important stilul alimentar pe care îl adoptă fiecare 

individ, pornind de la cantitatea de calorii pe care o consumă, calitatea hranei ingerate, proveniența 

acesteia, consumul potrivit de lichide și mai ales cantitatea de efort fizic făcut zilnic. 
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Consumul de apă sau alte lichide este un factor esențial în păstrarea sănătății organismului 

datorită rolului important pe care apa îl are în organism. În opera Omul și alimentația, V. Săhleanu 

consideră că apa este un lichid „polimerizat‖, moleculele sale adunându-se în ciorchini (prin legături de 

hidrogen). Este un lichid paradoxal, alcătuit dintr-o puzderie de microcristale cu o viață extrem de 

scurtă… Este un bun solvent… un lichid rău conducător de căldură (V. Săhleanu). El enumeră 

principalele roluri mecanice ale apei: de a proteja structurile, exemplu, lichidul cefalorahidian 

protejează creierul, ușurează greutatea corpurilor imense, transportă substanțe nutritive, deșeuri sau 

reglatori de tipul hormonilor. 

Apa se aduce în organism ca atare, fiind un lichid incolor, insipid și inodor, sau prin intermediul 

unor alimente, legume sau fructe. La acestea se mai adaugă și apa utilizată la pregătirea alimentelor: 

supe, ciorbe, lapte praf (Gheorghe Eugeniu-Bucur, Octavian Popescu). 

Apa nu are calorii decât dacă intră în combinație cu alte alimente, spre exemplu, sifonul cu 

lămâie (Martha Schueneman) conține 147 de calorii/283ml, de asemenea apa nu conține colesterol, 

grăsimi, acizi grași saturați, proteine, carbohidrați, fibre sau lucide, în comparație cu același sifon cu 

lămâie amintit, ce conține 41 mg. de sodiu, 38 de carbohidrați și 38 g de glucide la aceeași cantitate 

amintită mai sus. 

Organismului îi este foarte greu să lucreze în absența cantității suficiente de apă și acest lucru 

este comparat cu încercarea de a spăla vasele cu o singură cană de apă (Hans Deihl, Aileen Ludington). 

Dacă nu s-a consumat o cantitate suficientă de apă, organismul este nevoit să elimine reziduurile într-o 

formă mai concentrată, lucru care se vede în apariția unei transpirații urât mirositoare, a unei respirații 

neplăcute și a urinei cu miros neplăcut.  

Omul modern consumă însă mai multe băuturi răcoritoare decât apă. Aceste băuturi ridică 

probleme datorită caloriilor pe care le conțin, și trebuie digerate la fel ca hrana, spre deosebire de apă 

care doar traversează sistemul digestiv, ea nu trebuie digerată sau prelucrată și nu tulbură funcțiile 

organismului. Caloriile conținute de alte băuturi pot produce creșterea depozitelor de grăsime, oscilații 

ale nivelului zahărului sanguin și încetinesc digestia. Exemplu, numărul de calorii pe care îl conține 

sucul de portocale este de 112 pe cană, iar de glucide, 20,8g,  ciocolata fierbinte, 240 calorii pe cană, 

Cola dublă, 555 calorii și 141 glucide, sucul de prune neîndulcit, 182 calorii pe 85 de grame și 42 g de 

glucide (Martha Schueneman) etc. Zahărul din băuturile dulci cresc secreția acidă a stomacului. 

Băuturile pe bază gazoasă conțin fosfor, o substanță chimică ce favorizează epuizarea rezervelor de 

calciu în organism, fapt ce favorizează apariția osteoporozei. Băuturile dietetice, cafeaua neagră și 

ceaiul conțin și ele substanțe chimice printre care și aromatizantele, conservanții și coloranții, acestea 

irită stomacul, solicită ficatul și rinichii pentru a le detoxifia și elimina. 
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În ce privește cantitatea de apă care trebuie consumată, ținând cont de pierderile de 10-12 căni 

(www.descoperă.ro) pe zi, prin piele, plămâni, urină și fecale, ar trebui să fie de șase-opt căni pe zi, 

restul se recuperează prin hrană. Apa se consumă pe parcursul întregii zile, cu apă se începe ziua, se 

bea și între mese și după cină, având grijă mereu ca urina să rămână incoloră. 

Există și exagerări în ce privește consumul de apă, spre exemplu, în unele cure de slăbire se 

recomandă consumul de până la patru litri de apă dacă persoana în cauză cântărește în jur de 100 de 

kilograme și dorește să slăbească. Printre efectele consumului insuficient de apă se numără: durerile de 

cap, de stomac, aciditatea, luarea în greutate, constipația, creșterea apetitului cauzată de deshidratare, 

retenția de apă, încetinirea sistemului digestiv. De cealaltă parte, Academia Națională de Știință din 

Statele Unite recomandă consumul de apă cu moderație, deoarece un consum mărit ar putea afecta 

sănătatea, deoarece se pierd nutrienți esențiali, cum ar fi: potasiu, magneziu, sodiu și cloruri. Așadar, 

specialiștii de la instituția amintită recomandă ajustarea nevoilor de apă la nevoile zilnice, la 

temperatura de afară și la efortul depus. 

Margaret McCartney, cercetător la Universitatea Glasgow, coautor al unui studiu privind 

beneficiile și pericolele consumului de apă, publicat în British Medical Journal (www.descoperă.ro) 

atrage atenția că ingerarea unei cantități prea mari de apă duce la tulburări de somn, iar în cazul 

excesului de apă în organism, se produc leziuni renale, foarte rar hiponatremie, adică umflarea 

creierului, care este letală. Experimentele pe șoareci au dovedit că doza letală de apă este de 90 ml/kg. 

Originea regulii celor 2 litri de apă pe zi este undeva prin 1945 când s-a stabilit că pentru fiecare 

kilocalorie consumată trebuie să se bea 1 ml de apă, însă atunci nu s-a ținut seama de conținutul de apă 

din alimente. Apa este componenta principală, ajungând până la 95% din greutatea unor fructe și 

legume. Astfel, având o alimentație bogată în fructe și legume, aportul de apă în organism crește, iar 

faimoșii 2 litri de apă pe zi nu mai sunt obligatorii. 
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ALIMENTAȚIA INTELIGENTĂ 

 

Prof. Tudose Elena Coca - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Prof. Crăciun Violeta - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

Alimentația sănătoasă are un rol important în viața noastră și ne poate asigura succesul, însă 

poate contribui și la eșecul nostru, înainte de a apuca să ne dăm seama. 

Elevii în mod special sunt cei care trebuie să acorde o atenție deosebită alimentației, pentru că 

ei sunt cei care află în fiecare zi o mulțime de informatii noi, iar creierul lor trebuie să se concentreze 

intens pentru a rezolva probleme tot mai dificile la matematică, fizică sau chimie, pentru a reține toate 

evenimentele de interes din istoria poporului român, dar și pentru a localiza pe hartă orice regiune, 

despre care trebuie să vorbeasca liber și corect din punct de vedere gramatical. 

 Pentru menţinerea sănătății 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.  

 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. 

 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. 

 Cu toată  diversitatea pe care o prezintă, produsele alimentare se caracterizează prin trăsături 

comune, în limita fiecărei grupe, privind compoziţia chimică. 

http://www.c.s.i.d.ro/
http://www.semneletimpului.ro/
http://www.descoper�.ro/
http://www.perfecte.ro/
http://www.ziare.com/
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În legătură cu necesarul de substanţe nutritive, consumatorul le poate prelua în funcţie de 

următoarele criterii: vârstă, sex, masă corporală, înălţime, felul şi intensitatea activităţilor fizice depuse, 

condiţii de locuit, condiţii de mediu. 

Proteinele sunt substanţe complexe, formate din aminoacizi şi au rol plastic în construcţia 

celulară. Aminoacizii constituie cărămizile din care se construieşte o moleculă de proteină (fie ea de 

origine animală sau vegetală). Unii dintre ei pot fi sintetizaţi în organism, chiar dacă hrana nu îi 

conţine, dar există alţii pe care organismul nu-i poate sintetiza şi pe care omul îi ia din natură, odată cu 

alimentaţia; lipsa acestora din urmă din alimentaţia obişnuită a copiilor şi tinerilor (care trebuie să 

conţină proteine cu mare valoare nutritivă) poate aduce mari prejudicii sănătăţii lor. Toate celulele şi 

ţesuturile organismului, cu precădere în perioadele sale de creştere, conţin în structura lor proteine. Ele 

participă la sinteza enzimelor şi a celor mai mulţi hormoni secretaţi de glandele endocrine, prin 

mijlocirea cărora au loc majoritatea proceselor metabolice şi fiziologice. 

Sursele alimentare cele mai bogate în proteine sunt, dintre produsele animale: carnea, ouăle şi 

produsele lactate; dintre cele vegetale: soia, fasolea, mazărea, grâul, orezul, cartoful etc. Proteinele 

trebuie să reprezinte la un copil în perioada de creştere circa 16% din totalul raţiei calorice, adică 3-4 

grame proteine pentru fiecare kilogram al greutăţii sale corporale. 

Lipsa sau insuficienţa proteinelor din alimentaţia copiilor duce la întârzierea creşterii 

(împiedicând totodată o bună dezvoltare a creierului şi a funcţiilor nervoase) şi la scăderea rezistenţei 

organismului la infecţii, deoarece proteinele sanguine conţin o fracţiune – gama globulină – cu rol în 

apărarea organismului împotriva celor mai multe boli provocate de microbi sau de viruşi. 

Dar de ce să mâncăm fructe şi legume? 

Copiii de vârsta şcolară au nevoie de energie pentru un efort intelectual susţinut, iar această 

energie, echivalentul a cel puţin 300 kcal, poate fi cu uşurinţă găsită în legume şi în unele fructe, în 

funcţie de caracteristicile fiecăreia. În esenţă, omul de astăzi este rezultatul unei lungi evoluţii şi pas cu 

pas şi-a diversificat hrana. În urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani strămoşii omului începuseră 

să mănânce frunze, fructe, legume sălbatice, seminţe, vegetaţie diversă. La acea vreme, oamenii nu 

ştiau încă să cultive toate acestea, dar le puteau lua direct din natură, dar insectele şi carnea de vânat 

rămăseseră o parte importantă a dietei. Cu timpul, oamenii au început să cultive fructele şi legumele şi 

să le consume tot mai mult, în prezent acestea ocupând un rol tot mai important în alimentaţia zilnică. 

Pentru a ne bucura din plin de beneficiile unei alimentaţii echilibrate, bogate în vitamine şi minerale, 

trebuie mai întâi să cunoaştem pe rând câteva din legumele şi fructele de bază, dar şi vitaminele şi 

mineralele pe care acestea la conţin şi doza zilnică recomandată (DZR pentru fiecare). Doza zilnică 

recomandată este un concept care orientează asupra cantităţii de vitamine şi/sau minerale care se 
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recomandă a fi consumate în fiecare zi. Acest concept este utilizat în etichetarea nutriţională a 

alimentelor. 

Mâncarea proaspătă, pregătită acasă, permite controlul asupra ingredientelor şi a modului de 

preparare şi contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii, la o dezvoltare armonioasă, constituind, 

în acelaşi timp, un mod natural de a deprinde de la o vârstă fragedă obiceiuri alimentare sănătoase. 

Copiii de vârstă şcolară au nevoie de un curcubeu de vitamine şi minerale pentru a face faţă 

provocărilor şcolare şi activităţilor colective şcolare şi extraşcolare. Un consum zilnic abundent de 

legume şi fructe asigură şcolarilor o alimentaţie echilibrată şi o dezvoltare armonioasă mentală şi fizică. 
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MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ 

 

 

Prof.  Țolea Nicoleta 

Clubul Copiilor Câmpulung, jud. Argeș 

 

Întotdeauna mulţi dintre noi (oamenii) nu atrag atenţia asupra multor lucruri atât de mici, 

elementare, dar cu un rol foarte important în viaţa cotidiană, drept exemplu, am putea lua modul de a 

ne organiza timpul, de a ne alimenta, de a ne informa… 

Există unele stări care ne pot direcţiona foarte uşor spre o stare de boală cum ar fi: alimentaţia 

dezechilibrată, stresul psihic cu întregul cortegiu de boli pe care acestea le direcţionează: obezitate, boli 

cardiovasculare, cancer etc. Pentru combaterea acestor boli trebuie să adoptăm un mod sănătos de 

viaţă. Acest mod de viaţă sănătos include: alimentaţie sănătoasă, exerciţiu fizic, respectarea ritmului de 

somn-veghe, comportamente preventive, vizite medicale regulate, utilizarea centurii de siguranţă, 

comportament sexual protejat etc. 
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Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-

economici. Aceştia sunt apa, aerul, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă, 

alimentare, de trai. Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconexată, adică dezvoltarea 

industriei, transportului, oraşelor exercită influenţa asupra componentelor naturale ale apei, aerului, 

solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă ale 

populaţiei, asupra dezvoltării industriei, alegerea locului de trai etc. 

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 igiena 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. 

Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la propagandă sau 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 diferitor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, hipodinamia, alimentarea 

neraţională, relaţiile conflictuale. 

Modul sănătos de viață este temelia profilaxiei bolilor. Trebuie să subliniem că el realizează cel 

mai preţios mod de profilaxie – profilaxia iniţială a bolilor ce preîntâmpină apariția lor, extinde 

diapazonul posibilităților de adaptare a omului. Copilul sănătos poate fi educat mai ușor. Este un fapt 

general cunoscut. Lui i se formează mai repede toate priceperile şi deprinderile necesare, el se 

adaptează mai ușor la schimbul condițiilor și petrece toate cerințelele care îi sunt înaintate. Sănătatea 

este cea mai importantă premisă a formării corecte a caracterului, inițiativei, a voinței puternice, 

capacităților și aptitudinilor naturale. 

Igiena este foarte importantă în viața fiecărei persoane. Igiena este știinţa care se ocupă cu 

promovarea şi menținerea sănătății individului și comunității 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 personală (deprinderi de viață sănătoasă, curățenia corpului și a hainelor, alimentație sănătoasă, 

un regim echilibrat de odihnă și mișcare), continuă cu igiena gospodariei (pregătirea în condiții igienice 

a alimentelor, curăţenia, iluminarea și aerisirea casei), terminând cu igiena muncii (măsuri care au ca 

scop eliminarea riscurilor apariției bolilor profesionale și a accidentelor), sănătatea publică 

(supravegherea alimentării cu apă şi alimente, prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, eliminarea 

gunoaielor menajere și a apelor reziduale, controlul poluării aerului și a apei) și igiena mentală – 

recunoașterea factorilor psihologici şi emoționali care contribuie la o viață sănătoasă. 
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Principii ale unei alimentații sănătoase 

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 

sănătății, cât și demonul îmbătrânirii și îmbolnăvirilor. 

În ceea ce privește alimentația, sunt importante câteva întrebări: Ce? Cât? și 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 (denumite macronutrienți, vitamine, săruri minerale). Surse de 

glucide sunt reprezentate de: cereale și produse din cereal (făina, pâinea, 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, gălbenuşul de 

ou, cascavalul. 

Alimentația trebuie să fie combinată în părți egale cu proteine vegetale din cereale (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 şi 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 protecție: 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 incidență scăzută a bolilor 

cardiovasculare, a diabetului zaharat  și a cancerului de colon . Cantitatea de sare (clorura de sodiu) 

recomandabilă într-o alimentație raţională este de 4-6g/zi, deși frecvent se fac abuzuri. O alimentație 

raţională cu toate principiile nutritive va aduce și un aport adecvat de vitamine, suplimentele de 

vitamine nefiind necesare în condiţiile 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, înăbușire, coacere și nu prin prăjirea la grăsimi. 
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Fructele şi legumele se recomandă a fi consumate preponderent proaspete. Trebuie să evităm produsele 

care, în exces luate, pot dăuna grav sănătății: grăsimile, dulciurile, alimentele fast-food și băuturile 

răcoritoare. Totodată, trebuie evitat consumul de alcool, deoarece, dacă în cantități mici, poate avea 

efecte favorabile în anumite circumstanțe, în cantităţi mari poate avea consecințe devastatoare asupra 

sănătății fizice și psihice a fiecăruia. 

Importanța exercițiului fizic 

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 glicerimei 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 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 personae 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. 

Pentru a face față în mod eficient situațiilor de stres și suprasolicitare trebuie dezvoltate abilităţi 

specifice de reducere a stresului, de tipul: exprimare emoțională, practicarea exercițiilor de relaxare, 

practicarea exercițiilor fizice, căutarea sprijinului la cei din jur, identificarea activităților plăcute, 

relaxante și practicarea lor periodică, identificarea micilor succese zilnice şi autoacordarea de 

recompense, psihoterapie. 

Importanța unui somn odihnitor 

Somnul normal are rol în reflectarea metabolică (durata somnului este direct proporţională 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 respectarea ritmului somn-

veghe. 

Și acum, câteva practici de igienă personală, mare parte din ceea ce ne spunea mama: 
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1. Spălarea frecventă a corpului; a mâinilor, în special, iar după folosirea toaletei – obligatoriu, 

întotdeauna. 

2. Spălarea dinților (igiena orală) mâncare de 2 ori/zi, dacă nu după fiecare dată când 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 curățeniei 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…gândește-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 ronţăirii unghiilor. 

14. Evitarea lingerii degetelor pentru numărarea banilor sau răsfoire. 

15. Păstrarea curățeniei  zonei de locuit. 

Concluzii. 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 viață sănătos, trebuie să ne amintim că: ―Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este 

nimic!‖ 
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ, REZULTATUL MAI MULTOR FACTORI: 

FAMILIE, SOCIETATE, ȘCOALĂ 
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Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara  

 

The current paper aims to explore the way in which family, school and society can contribute to 

the students' education about healthy eating.The majority of parents aren't indifferent to their children's 

eating habits because a balanced diet affects the child's growth and physical development, work 

capacity and immunity system. The school needs to take on the responsibility of educating students 

about making food-related choices that satisfy their nutritional needs and are adapted to their 

physiological requirements.  

 Societatea modernă oferă o serie de facilităţi care ne fac viaţa mai bună, dar, în acelaşi timp, 

stilul modern de viaţă se asociază cu unele deprinderi cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate, 

deprinderi dintre care menţionăm: excesul alimentar şi consumul unor alimente  nesănătoase, viaţa 

sedentară, fumatul, consumul de băuturi alcoolice și nu în ultimul rând, drogurile. Industria alimentară 

a cunoscut în ultimul secol o evoluție spectaculoasă, ca răspuns la provocarea de a satisface cerințele 

unei populații în continuă creștere numerică, cu gusturi tot mai rafinate, aflată în criză de timp, dar 

supusă, totuși, nevoii biologice de a ingera alimente de mai multe ori pe zi. Pe de altă parte, alimentaţia 

care se consumă de societatea modernă este nesănătoasă: consum redus de legume şi fructe, aport redus 

de fibre, dezechilibru între principalele grupe alimentare, cu preponderenţa hidraţilor de carbon în 

defavoarea proteinelor, consum excesiv de băuturi dulci, gustări servite în oraş la fast-food, renunţarea 

la masa de dimineaţă, masa de seară prea abundentă şi consumată târziu. 

Alimentația sănătoasă a copiilor poate fi considerată ca fiind un rezultat al educației primite în 

familie, la școală și al informațiilor primite din mass-media. În ceea ce privește familia, se știe că 

gusturile alimentelor se formează din copilărie, astfel că părinții trebuie să fie foarte atenți, răbdători și 

creativi pentru a-i obișnui pe copii să respecte unele principii alimentare sănătoase, să respecte orarul 

meselor, fără multe gustări inadecvate și să le creeze meniuri care să le permită creșterea și dezvoltarea 

armonioasă.  Majoritatea părinţilor nu sunt indiferenţi faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru 

firesc, deoarece o alimentaţie echilibrată condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea înaltă 

de muncă, mărirea rezistenţei organismului la factorii mediului înconjurător. Aceste meniuri trebuie să 
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conțină un aport crescut de fructe și legume, cereale integrale, proteine animale, produse lactate și 

cantități mici de carbohidrați și grăsimi saturate.  

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 sistemului nervos central şi a organelor interne (cordul, ficatul, glandele endocrine etc.). 

Zilnic elevii trebuie să primească nu mai puţin de 80 grame de proteine. Sursele de proteine sunt: 

carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, pâinea, fasolea, soia etc. Sunt necesare atât proteinele de origine 

animală, cât şi cele de origine vegetală. O sursă importantă de proteine o constituie produsele lactate, 

care la rândul lor contribuie la asimilarea proteinelor de origine vegetală.  

Lipidele constituie nişte compuşi organici, care intră în componenţa ţesuturilor organismului, 

participă activ la procesele metabolice, sunt surse de energie, măresc rezistenţa organismului. Surse de 

lipide sunt atât produsele alimentare de origine animală, cât şi cele de origine vegetală. în raţia 

alimentară a elevilor trebuie inclus untul, uleiul vegetal etc.   

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, 

crupele, fructele şi legumele etc.). În cazul folosirii excesive a acestor produse se dereglează funcţiile 

sistemului nervos şi ale organelor interne, scade rezistenţa organismului la infecţii, la copiii mici pot 

apărea diateze. Excesul de glucide duce la transformarea lor în lipide, care la rândul lor se depun în 

ţesuturile organismului.  

Pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă este necesar un raport optimal 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 îndestula organismul. Raţia alimentară trebuie să conţină cantităţi optimale şi de vitamine 

(vitamina A, vitamine din grupul B, vitaminele PP, C, D, К etc.), care influenţează hematopoieza, 

funcţionarea sistemului digestiv, osteoarticular etc. 

Părinții trebuie să-i obişnuiască pe copii să mănânce de trei ori pe zi plus două gustări sănătoase 

și să-i convingă că fructele coapte de sezon sunt dulciurile adevărate de care au nevoie. Micul dejun 

este foarte important în viaţa de zi cu zi, deci, nu trebuie să uite de el. Specialiştii spun că dacă acesta 

lipseşte din programul zilnic, riscul de obezitate creşte cu 400 la sută. Există și situații în care aceste 

lucruri nu sunt cunoscute de toți părinții, aici intervine școala care prin diferite activități poate ajuta 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

414 

 

părinții să se informeze și să se documenteze pentru a oferi copiilor lor o alimentație adecvată. Acest 

lucru se poate realiza prin intermediul lectoratelor cu părinții și prin realizarea unor broșuri ce conțin 

informațiile necesare.  

Școala trebuie sa-și asume responsabilitatea de a educa elevii  cu privire la alegerea unei hrane 

care să le asigure toate nevoile nutritive și să fie adaptată nevoilor lor fiziologice. La orele de educaţie 

pentru sănătate, biologie, chimie, consiliere profesorii trebuie să propună subiecte cu conţinut bogat pe 

această temă: Alimentația sănătoasă, Igiena alimentației, Influența alimentației asupra organismului, 

Alimentația unilaterală etc. Elevii trebuie învățați să evite alimentele procesate, chiar dacă sunt 

ambalate foarte frumos şi au gustul dulce, sărat sau aromat. Acestea sunt sărace în nutrienţi şi nu ajută 

deloc buna funcţionare a corpului uman. Mezelurile sunt unele dintre cele mai procesate alimente - 

salamuri, parizer, crenvurşti, cârnaţi, pate - şi sunt total neindicate copiilor, deoarece conţin aditivi, 

nitraţi şi multă sare, conservanţi şi multe E-uri. Nu puneţi pe grătar mezeluri şi nu le prăjiţi, deoarece 

acestea vor dezvolta în corpul uman boli de diabet, boli cancerigene şi obezitate. 

Rolul societății în educarea populației pentru o alimentație sănătoasă se evidențiază prin 

colaborarea tot mai largă cu partenerii publicitari, media şi din industria de divertisment în vederea 

lansării unor mesaje sanogene clare şi lipsite de ambiguitate, adresate mai ales generaţiilor tinere; 

extinderea atenţiei şi resurselor alocate instruirii globale privind problemele de sănătate şi nutriţie. Tot 

în acest sens merită menționate proiectele și programele naționale ce oferă o educație nutrițională 

permanentă la toate vârstele, nivelurile societății și prin toate mijloacele. Există în țara noastră 

numeroase asociații non-profit ce derulează astfel de activități, una dintre aceste asociații este Junior 

Achievement – Young Enterprise® România. Această asociație derulează o serie de programe ce se 

ocupă de Alimentaţie şi nutriţie, precum și de Cum să ne hrănim sănătos. 

În concluzie, adoptarea unei diete sănătoase nu înseamnă regim alimentar; 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. Cea mai bună metodă pentru menținerea greutății corporale este adoptarea unui 

stil de viață sănătos, care presupune o alimentație diversificată și echilibrată, la care se adaugă un 

program regulat de exerciții fizice.  
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VALOAREA NUTRITIVĂ ŞI ENERGETICĂ A ALIMENTELOR 
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Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia, jud. Constanţa 

 

Între om şi aliment se stabilesc relaţii strânse pe tot parcursul existenţei, chiar şi înainte de 

naştere prin intermediul laptelui matern. Cea mai veche şi mai stringentă relaţie este determinată de 

faptul că alimentele furnizează organismului substanţele nutritive de care acesta are nevoie pentru 

asigurarea energiei indispensabile proceselor vitale, pentru sintetizarea substanţelor proprii, precum şi 

pentru formarea substanţelor care favorizează desfăşurarea normală a proceselor metabolice. 

 Produsul alimentar  este constituit dintr-un amestec de substanţe organice şi anorganice 

necesare organismului uman, dar şi substanţe indiferente şi chiar substanţe antinutriţionale. 

 Pentru asigurarea unei stări de nutriţie normale este necesar ca alimentele consumate să aducă 

toate substanţele nutritive în cantităţi optime şi, mai ales, pe cele esenţiale. 

 După rolul pe care îl au în metabolism, substanţele utile din alimente, necesare organismului 

omenesc (trofinele), se clasifică în mai multe grupe: 

 substanţe cu rol energetic, care prin oxidare în organism furnizează energie calorică necesară 

proceselor vitale şi cheltuielilor energetice datorate activităţii profesionale; astfel de substanţe sunt, în 

principal, lipidele şi glucidele; 

 substanţe cu rol plastic, regeneratoare de celule şi ţesuturi, cum sunt protidele; 

 substanţe cu rol catalitic, cum sunt vitaminele şi elementele minerale; 

 substanţe cu rol senzorial, care impresionează simţurile. 

http://www.libris.ro/librarie-online?fsv_77564=Constantin%20Banu,%20Camelia%20Vizireanu,%20Daniela%20Ianitchi,%20Emilian%20Sahlean
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 După natura lor în organism, substanţele nutritive se împart în lipide, proteine, glucide, 

minerale şi vitamine. 

Valoarea nutritivă a alimentelor 

Primele preocupări privind valoarea nutritivă a produselor alimentare datează din 1890 sub 

forma publicaţiei „Compoziţia chimică a materialelor alimentare americane‖ de W. O. Atwater din 

cadrul Departamentului Agriculturii al SUA, Composition of food by Consumer and Foods Economics 

Institute, USDA, 1976-1981. 

 În încercarea de a da o definiţie, am putea spune că valoarea nutritivă reprezintă capacitatea 

alimentelor de a asigura organismului substanţele nutritive de care are nevoie. Ea se exprimă prin: 

 valoarea biologică, dată de conţinutul în componente esenţiale, indispensabile metabolismului: 

aminoacizi esenţiali, acizi graşi esenţiali, vitamine, elemente minerale; 

 valoarea energetică, dată de conţinutul în substanţe cu rol energetic: lipide, glucide, proteine, 

fiind exprimată în kcal/100 grame produs. 

 valoarea igienică, dată de conţinutul în substanţe nocive sau microorganisme patogene care nu 

afectează sănătatea prin consum; 

 valoarea psiho-senzorială, determinată de proprietăţile organoleptice (miros, gust, aromă) şi 

estetice (culoare, aspect) ale produselor alimentare. 

 Determinarea valorii nutritive a alimentelor presupune stabilirea raportului dintre necesarul de 

substanţe nutritive pentru organism şi potenţialul nutritiv din 100 grame produs. 

Valoarea nutritivă se determină pe baza următoarelor elemente: 

 reţeta produsului: materiile prime; 

 compoziţia chimică a componentelor reţetei; 

 gradul de asimilare al principalelor substanţe din produs; 

 necesarul zilnic de energie şi substanţe nutritive pe grupe de populaţie; 

 eventualele pierderi cantitative în produsele tehnologice sau inactivările substanţelor nutritive. 

Valoarea energetică a alimentelor 

 Dând o definiţie, am putea spune că prin valoarea energetică a unui aliment se exprimă 

potenţialul nutrienţilor săi de a furniza energie. 

 Viaţa, cu toate formele ei de manifestare, presupune un consum permanent de energie. Aceasta 

este indispensabilă desfăşurării diferitelor funcţii ale organismului: sinteza de substanţe pentru creştere, 

contracţiile musculaturii, asigurarea temperaturii corpului constante etc. 
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 Furnizorii de energie sunt glucidele, lipidele şi proteinele. Prin ardere, un gram de glucide sau 

proteine generează 4,1calorii, iar un gram de lipide 9,3 calorii. O situaţie deosebită este reprezentată de 

energia furnizată de alcoolul etilic (7 calorii/gram). 

 Glucidele constituie o clasă de substanţe foarte importantă atât pentru organismele animale, cât 

și pentru cele vegetale. Sub aspect biochimic și fiziologic, glucidele constituie o materie primă pentru 

sinteza celorlalte substanțe: proteine, lipide, cetoacizi, acizi organici. 

 Glucidele constituie o sursă importantă de energie în organism. La arderea unui gram de glucide 

se degajă 4 kcalorii. Procesul de degajare al energiei la arderea glucidelor se produce rapid, comparativ 

cu alte surse energetice ale organismului. De aceea glucoza şi zaharoza se recomandă sportivilor la 

antrenamente. Dacă glucidele nu pătrund în organism cu hrana, atunci aceste rezerve se epuizează în 

timp de 12-18 ore. În asemenea cazuri se măreşte procesul de oxidare a lipidelor (rezervele lor sunt 

mult mai mari ca ale glucidelor). 

 Proteinele din alimentaţie vor fi folosite în organism nu numai pentru biosinteza proteinelor 

tisulare sau înlocuirea celor distruse, ci şi pentru biosinteza unor compuşi azotaţi neproteici (baze 

purinice şi pirimidinice, constituenţi ai nucleoproteinelor, creatinei, colinei). 

Rolurile proteinelor în organism: 

 Rol structural – sunt componente ale tuturor celulelor, fiind necesare creşterii şi refacerii 

ţesuturilor. 

 Rol funcţional – în desfăşurarea proceselor metabolice. Sunt componente structurale ale 

diverselor enzime şi hormoni. Pot îndeplini funcţii specifice (anticorpi). 

 Rol fizico-chimic – prin caracterul lor amfoter şi coloidal participă la reglarea presiunii 

osmotice şi menţinerea echilibrului acido-bazic. 

 Rol energetic – evidenţiat prin degradarea compuşilor rezultaţi din transformarea lor, până la 

etapa finală de CO2 şi H2O. 

 Lipidele reprezintă cea mai eficientă modalitate a organismului de a depozita energia. 1 gram 

de lipide generează 9,3 kilocalorii, în comparaţie cu aproximativ 4 kcal/g, valoarea medie pentru 

proteine şi carbohidraţi. Lipidele există în organism sub mai multe forme, cum ar fi trigliceridele, acizii 

graşi liberi, fosfolipidele şi steroizi. Trigliceridele, care sunt compuse din 3 molecule de acizi graşi şi o 

moleculă de glicerol, reprezintă cea mai concentrată sursă de energie a corpului. Grăsimea alimentară 

este procesată parţial în intestin cu ajutorul unor enzime (lipazele digestive - gastrică, pancreatică şi 

intestinală) şi absorbită prin mucoasa intestinului subţire. 

Rolurile lipidelor în organism: 
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 sursa primară de energie, care generează până la 70% din totalul de energie în condiţii de 

repaus, de asemenea reprezentând un combustibil eficient pentru a susţine activitatea fizică, în 

special în timpul antrenamentului de rezistenţă. 

 componenta esenţială a membranelor celulare şi a nervilor (tecile de mielină) 

 organele vitale sunt susţinute şi protejate de către depozitele adipoase 

 toţi hormonii steroidieni sunt produşi din cholesterol 

 vitaminele liposolubile sunt depozitate şi transportate în organism prin intermediul lipidelor 

 căldura corpului este păstrată şi datorită existenţei stratului de grăsime subcutanat. 

Metabolismul bazal corespunde cheltuielii 418nergetic necesare menţinerii unor activităţi 

fiziologice de bază: respiraţia, activitatea inimii, funcţia rinichiului, activitatea 418nergeti, echilibrul 

termic, echilibrul osmotic (al presiunii). 

 Rata metabolismului bazal la adultul normal este în medie de 70 kcal/ora (aproximativ 65-70 % 

din cheltuiala 418nergetic totală). Pentru bărbaţi valoarea calculată a metabolismului bazal este de 1 

kcal/ora/kg corp, iar la femei este de 0,9 kcal/ora/kg corp. 

 Metabolismul bazal este factorul principal pentru a determina numărul de calorii necesare 

pentru a te menţine la o anumită greutate sau pentru a slăbi un anumit număr de kilograme. Acest 

metabolism bazal depinde de mai mulţi factori la rândul lui. Factorii ce influenţează metabolismul 

bazal sunt: vârsta, sexul, starea fizică, înălţimea, greutatea, factorii de mediu, tipul morfo-funcţional, 

diverse stări fiziologice sau patologice. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Vărgatu Adrian 

Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” Mangalia, jud. Constanța 

 

1. ARMONIA INTERIOARĂ – Mahatma Gandhi spunea că ―Fericirea este atunci când ceea ce 

gândești, ceea ce zici și ceea ce ești sunt în armonie.‖ 

Sfaturi pentru a-ți găsi armonia interioară: nu te mai lăsa influenţat de ce spune lumea; dedică-ți 

mai mult timp și ție…pentru că toți uităm de propria persoană la un moment dat. 

 

 

                

 

2. EDUCAŢIA – Autoeducarea are un rol foarte important în viața noastră. Procesul de îmbunătățire 

personală continuă ar trebui să ne preocupe pe toți, deoarece tot ce nu progresează… nu stă pe loc, ci 

regresează. 

Sfaturi pentru a te autoeduca zilnic: citește; alege să faci un lucru care îți place și dedică-te 

100% acelui lucru, în fiecare zi; îmbunătățește-te încontinuu în tot ceea ce faci. 

3. ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ - Alimentaţia este unul dintre subiectele cel mai des abordate în 

discuţiile despre un stil de viaţă sănătos, dar foarte multe persoane dau greş pentru că au prea multe 

reguli şi totul pare prea complicat. 

Experta în nutriţie Amelia Freer este de părere că o metodă simplă pentru un regim alimentar 

sănătos este aceea de a urma o serie de reguli simple, cum ar fi includerea fructelor şi legumelor în 

meniul fiecărei mese de peste zi. 

Termenul dietă vine din latinul „diaeta― care înseamnă mod de viaţă, dar majoritatea oamenilor 

echivalează dieta cu deprivarea sau au impresia că-şi refuză ceea ce doresc cu adevărat. Este important 
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să ştii că dacă urmezi un regim alimentar sănătos nu trebuie să te gândeşti că îţi refuzi şi interzici 

constant anumite alimente – pur şi simplu ai grijă de tine în fiecare zi, oferindu-i organismului şi 

creierului tău darul sănătăţii de care te vei bucura pe termen lung. 

Cunoaşte şi înţelege ce efect au anumite alimente asupra organismului tău. De exemplu, ştiai că 

nucile îţi hrănesc creierul cu vitamina B12, care ar putea fi de ajutor în prevenirea bolii Alzheimer? Sau 

că varza creaţă (kale) este una dintre legumele cu frunze verzi cu cei mai mulţi nutrienţi care 

îmbunătăţeşte vederea şi poate preveni cancerul sau că 2 linguri de ulei de cocos te pot ajuta să scapi de 

grăsimea de pe abdomen? 

Pe lângă creşterea aportului de vitamine, minerale, antioxidanţi şi fibre, consumul de fructe şi 

legume de cel puţin cinci ori pe zi este legat de un risc scăzut de instalare a unei serii de boli cronice, 

precum maladiile cardiovasculare şi unele tipuri de cancer. 

Gătitul acasă este foarte important într-un regim de viaţă sănătos. Dacă îţi cumperi alimentele şi 

îţi găteşti singură masa vei fi mai atentă la ceea ce consumi. Dacă faci o singură schimbare în stilul tău 

de viaţă, fă tot posibilul să începi să consumi mâncare gătită. Este adevărat că suntem cu toţii ocupaţi, 

dar ai putea încerca să găteşti câteva feluri de mâncare când ai timp şi apoi să le congelezi. Fă tot 

posibilul să mănânci mâncare adevărată. 

Uită de dietele sărace în grăsimi sau fără zahăr şi nu mai comanda mâncare de tip fast food (are 

foarte mult zahăr şi aditivi de care nu ai nevoie!). Oricât de sănătos ar arăta un fel de mâncare (şi 

restaurantele folosesc tot felul de trucuri pentru ca mâncarea lor să pară sănătoasă şi atractivă) de multe 

ori sunt grăsimi şi zahăr în exces care nu sunt bune pentru tine. 

Este important să ştii ce tip de relaţie ai cu alimentele, cei mai  mulţi dintre noi avem relaţii 

complexe cu mâncarea care ar putea fi nesănătoase. Gândeşte-te cu atenţie dacă ai probleme 

emoţionale în privinţa asta. Am crescut într-o cultură în care este nepoliticos să nu termini tot din 

farfurie, sau suntem răsplătiţi cu mâncare după ore lungi de muncă, iar viaţa noastră socială tinde să se 

rotească în jurul consumului. 

Cel mai probabil am mâncat mai mult decât avem nevoie de când suntem foarte mici. Dacă îţi 

dai seama de ce mănânci în cicluri negative, asta ar putea fi soluţia către un regim alimentar sănătos. 

Învaţă să faci diferenţa între momentele în care îţi este poftă şi cele în care chiar îţi este foame ţinând 

un jurnal alimentar. 

Apa este foarte importantă. Ţine departe senzaţia de foame şi îţi curăţă întreg organismul. 

Obişnuieşte-te să ai apă cu tine tot timpul. Ceaiurile de plante sunt de asemenea de ajutor. Sucurile de 

fructe sunt un alt mod minunat de a-i conferi organismului nutrienţii necesari fără a lua kilograme în 

plus (atât timp cât nu pui prea multe fructe în ele!). 
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Sucurile nu ar trebui să facă parte din dieta ta, fie că vorbim de cele dietetice sau de alt fel. Apa 

trebuie să fie principala băutură de peste zi. Potrivit unui studiu publicat în American Journal of 

Nutrition, persoanele care consumă, în general, mai multă apă, în detrimentul sucurilor, băuturilor 

alcoolice şi a celor acidulate, tind să aibă o dietă mai sănătoasă, inclusiv mai bogată în fibre şi mai 

săracă în zahăr, şi să consume mai puţine alimente foarte bogate în calorii. Aminteşte-ţi sloganul dietei 

Paleo de fiecare dată când ai îndoieli în privinţa unui aliment : Dacă „oamenii peşterilor‖ nu le mâncau, 

nici tu nu ar trebui‖. 

Dacă vine ambalat, nu trebuie mâncat! Nici măcar nu trebuie să te gândeşti la asta, sau să stai pe 

gânduri. Pur şi simplu, eviţi mâncărurile procesate care, de cele mai multe ori, sunt scăzute în nutrienţi, 

dar au un număr ridicat de conservanţi toxici. Dacă nu este un animal hrănit cu iarbă, fructe de mare, 

ouă, nuci, seminţe sau plante atunci înseamnă că nu îţi aduce niciun beneficiu. 

Mişcarea este esenţială pentru o stare de sănătate bună pe termen lung şi o îmbătrănire 

graţioasă. Pe lângă faptul că îţi meţine corpul în formă, eliberează endorfine care te fac mai fericită şi te 

ajută să ţii  sub control stresul, nivelul de energie şi somnul. Este de asemenea adevărat că dacă 

mănânci sănătos şi nu slăbeşti înseamnă că nu faci suficientă mişcare, iar dacă faci mişcare şi nu 

slăbeşti, înseamnă că nu urmezi un regim alimentar adecvat. Un echilibru între cele două este esenţial 

pentru sănătatea ta. 

O alimentaţie sănătoasă nu este una care te privează de alimente, ci una care te face mai 

puternică. Mănâncă alimente neprocesate şi îţi vei îmbunătăţi şansele de a avea o viaţă sănătoasă şi  

mai lungă. 

Nu este grav dacă din când în când bei un pahar de vin roşu sau mănânci nişte ciocolată. 

Trebuie să te bucuri de viaţă şi să-ţi găseşti echilibrul. Tocmai de asta este bine să ai o zi pe săptămână 

în care poţi trişa, un lucru de mare ajutor pentru disciplina şi atitudinea generală şi care ajută 

metabolismul să se menţină stabil. O altă alternativă, ar fi faimoasa regulă 80:20 – un regim de viaţă 

sănătos care îţi permite să te hrăneşti în proporţie de 80% cu mâncare sănătoasă şi să savurezi ce-ţi 

trece prin minte, în proporţie de 20 de procente. 
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Venczel Diana - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare, jud. Maramureş 

Prof. Vardai Eniko - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare, jud. Maramureş 

 

Motto: „ Hrana să fie medicamentul tău,şi nu medicamentul hrana ta.” (Platon) 

 

Omul modern, al secolului XXI, este implicat în mari transformări ce intervin în viaţa sa. 

Creator al bunurilor materiale, acesta a pus în slujba sa realizările şi rezultatele descoperirilor tehnicii, 

făcându-şi astfel viaţa mai uşoară. Însă, acest lucru a adus urmări: 

 Sedentarismul 

 Bolile cronice degenerative, ca o consecinţă a supraalimentaţiei. 

Organismul omenesc îşi menţine şi dezvoltă complexa sa structură, printr-un permanent schimb 

de substanţe cu mediul înconjurător. Din acest mediu extern, omul primeşte 

oxigenul atât de necesar arderilor, cât şi factorii nutritivi, din care îşi ia 

energia necesară întreţinerii funcţiilor organismului, cât şi materialului de 

reperaţie, constituţie şi creştere în perioada copilăriei. Deci contează Ce, 

Cum şi Cât mâncăm.  

          Alimentele reprezintă unul din cei mai importanţi factori ai 

mediului extern, care influenţează sănătatea omului. Ele au particularitatea de a acţiona continuu şi lent 

asupra omului, influenţându-i dezvoltarea fizică, psihică şi capacitatea de muncă. Din alimentele ce 

intră zilnic în componenţa raţiei alimentare, organismul reţine şi foloseşte numai un anumit procent. 

Acest procent necesar pentru menţinerea vieţii şi a capacităţii de muncă poartă numele de PRINCIPIU 

ALIMENTAR. (PROTEINE, GLUCIDE, LIPIDE, VITAMINE, MINERALE, APA)  

        În măsura în care un aliment este mai bogat în factori nutritivi, în aceeaşi măsură el este mai 

valoros pentru organism.                                                             

         Exemplu:  100 g pâine albă ....... 54 g glucide 

                           100 g spanac       .......   2 g glucide 

          Se cunosc în prezent toţi factorii nutritivi de care are nevoie organismul, alimentele care îi 

conţin şi în ce proporţie, compoziţia chimică, precum şi cantitatea necesară omului în diferite stări 

fiziologice sau condiţii de mediu. 
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Energia alimentelor folosite de organismul uman provine din hidrații de carbon, din lipide și 

glucide, proteine de origine vegetală sau animală.  

Deoarece niciun aliment nu conţine toţi factorii nutritivi de care are nevoie organismul, s-a 

impus ideea unei alimentaţii complete şi variate, adică a unei ALIMENTAŢII RAŢIONALE. 

          A mânca raţional nu exclude mâncarea gustoasă cu condiţia ca alimentele consumate în cursul 

zilei să ofere organismului, in cantităţi suficiente, toţi factorii nutritivi de care are nevoie. 

          A mânca raţional înseamnă a respecta câteva reguli generale de alimentaţie, câteva principii de 

bază, adică a avea alimentaţie echilibrată, care să conţină principiile alimentare în raportul optim 

(proteine:glucide:lipide = 1:1:4). Pentru a putea vedea efecte vizibile, 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. 

         Ultimele studii arată că există un set de 18 alimente numite minune, care ne încarcă de energie, 

ne măreşte rezistenţa la efort, ne garantează buna dispoziţie şi ne fereşte de boli. 

 Așa cum spune şi proverbul ―Un măr pe zi ţine doctoral departe‖ mărul 

consumat zilnic ne scutește de vizite prea dese la medic.       

 Broccoli este un concentrat de elemente, printre care şi sulful, care ne 

fereşte de cancer. 

 Fructele de pădure au în comun faptul că au o puternică acţiune de 

combatere a radicalilor liberi. 

 Ardeiul iute este un excelent remediu contra răcelii, guturaiului şi a bronşitelor (substanţa care 

dă iuţeala se numeşte capsaicina). 

 Peştele are un mare conţinut în acizii graşi OMEGA 3, ce au rol în prevenirea afecţiunilor 

cordului şi în ameliorarea inflamaţiilor. 

 Uleiul de măsline, prin acizii graşi pe care îi conţine, reduce 

nivelul colesterolului rău (LDL), iar prin vitamina E reduce sau anihileazâ 

efectul radicalilor liberi.  

 Ovăzul furnizează multă energie datorită proteinelor, acizilor graşi 

şi vitaminelor din grupa B. Efectul lui este de a reduce colesterolul şi a 

calma nervii. 

 Iaurtul, prin bacteriile conţinute, ne apără întregul sistem imunitar. 

 Citricele sunt ca nişte bombe de vitamine, ele apărându-ne de infecţii, întărind vasele de sânge 

şi inima. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/0/0d/In_gradina.jpg
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 Roşiile, prin substanţa activă licopen, protejează ochii şi anihilează 

afectul radicalilor liberi. 

 Morcovii apără organismul de atacul radicalilor liberi şi menţin 

sănătatea ochilor şi a vaselor de sânge. 

 Cartofii conţin majoritatea mineralelor în proporţii corespunzătoare.       

 Varza conţine în cantitate mare vitamina C şi E şi fibre. 

 Usturoiul şi ceapa sunt antibiotice naturale, ameliorând procesele inflamatorii, bronşita şi 

astmul. 

          Moda mâncatului sănătos a început întâi în America, apoi Europa Occidentală, ca apoi să 

cuprindă tot globul şi a luat accente extreme. Conceptul BIO însă înseamnă nu numai a mânca cât mai 

natural, ci şi a-ţi arăta respectul faţă de mediul înconjurător. Tot mai mulţi europeni îşi manifestă 

interesul faţă de acest concept. 

Ce înseamnă „a trăi bio”? Înseamnă să consumi alimente şi să foloseşti produse care au fost 

obţinute prin norme stricte, mai respectuoase faţă de mediul înconjurător. Obiectivul este protejarea 

ecosistemului, dar şi a organismului nostru.  

Dintre toate componentele unei vieţi sănătoase, alimentaţia este, probabil, cea mai importantă  

pentru că influenţează cel mai mult starea noastră de sănătate. 

În concluzie, ca o ironie, după secole de revoluţie tehnică, ne întoarcem la ceea ce spunea 

Hipocrat, marele medic al Antichităţii, acum 2500 de ani:  

         „Dacă reuşim să găsim pentru fiecare om, echilibrul dintre alimentaţie şi exerciţiile fizice, astfel 

încât să nu fie nici mai mult, nici mai puţin, am reuşi să descoperim mijlocul de întreţinere al sănătăţii‖. 
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PREVENIREA DIABETULUI PRIN ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Vîlcu Daniela – Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, jud. Argeş 

Prof. Ciurescu Cristina - Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, jud. 

Argeş 

 

Food has an important role in improving our health. A varied diet is based on five food groups: 

animal foods, plant foods, microbiological foods, water, sweets. Studies show that a varied diet 

improves health and reduces the risk of certain diseases. 

Chromium is an essential trace element in the fight against diabetes and bad cholesterol. Foods 

rich in chromium are: red meat, beef and chicken liver, spices, unrefined cereals, cress, eggs, nuts, beer 

yeast, cereal germ, soy, black pepper. 

Public education for healthy lifestyle, based on moderate food (like vegetables, grains, fruits) 

and exercise, is the main weapon against diabetes.  

            Hrana noastră înseamnă mai mult decât vitamine, minerale şi fibră. Specialiştii nutriţionişti au 

identificat în jur de 12.000 de substanţe fitochimice care au diverse roluri în prevenirea anumitor boli. 

Cum majoritatea acestor compuşi interacţionează, este normal ca pentru o alimentaţie sănătoasă să 

consumăm o hrană cât mai variată. O hrană variată presupune şi diversitate din punct de vedere 

biologic. 

Există cinci grupe de alimente, diferite din punct de vedere biologic (chimic şi fizic): 

 Alimente de natură animală - ouă, lapte şi produse lactate; produse din carne provenită de la 

peşte şi animale domestice (vaci, porci); organe precum ficat şi creier; păsări şi vânat; 

 Alimente de natură vegetală - fructe, legume şi cereale. O alimentaţie variată presupune 

consumul a diferite feluri de legume, precum cele cu frunze verzi, flori şi cele din familia cepei sau a 

dovleacului; 

 Alimente microbiologice - ciuperci, drojdie, bauturi fermentate (cidru), alimente fermentate (sos 

de soia); 

 Apă; 

 Dulciuri - zahăr, dulceaţă, băuturi răcoritoare, prăjituri şi biscuiţi. 

Sănătatea noastră are nevoie de o alimentaţie variată. Există numeroase studii care arată că un 

consum de hrană variată îmbunătăţeşte starea de sănătate şi reduce riscul apariţiei anumitor boli. 
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Cromul este un oligoelement esenţial în lupta împotriva diabetului şi a colesterolului rău. El 

intervine în metabolizarea dulciurilor, participă la prevenirea hipoglicemiei, a diabetului şi a stărilor 

pre-diabetice. De asemenea, stimulează activitatea insulinei, hormon care favorizează trecerea glucozei 

în celule pentru a forma stocuri sau pentru a produce energie. Cromul "uşurează" activitatea 

pancreasului de producere a insulinei. În metabolismul grăsimilor, cromul are un rol important, 

facilitând arderea lipidelor, diminuarea nivelului colesterolului rău, prevenirea obezităţii şi a bolilor 

cardiovasculare.  

Pentru a beneficia de virtuţile acestui element, raţia zilnică de crom trebuie să fie între 0,05 mg 

şi 0,07 mg. Studiile arată că această raţie este foarte rar respectată. Motivul principal este alimentaţia 

bogată în zahăr, bazată pe făină albă, lipsită de crom. La diabetici şi la persoanele în vârstă se 

înregistrează cel mai mare deficit de crom. Carenţa de crom se manifestă prin pofta exagerată de 

dulciuri, oboseală sau scăderea capacităţii de concentrare. Tendinţa este de a mânca dulciuri mai multe, 

ceea ce contribuie la scăderea rezervelor de crom şi aşa mici, dar mai ales la suprasolicitarea 

pancreasului. Acest cerc vicios poate fi întrerupt prin înlocuirea dulciurilor şi a preparatelor din făină 

albă cu alimente bogate în crom. Carnea roşie, ficatul de vacă şi de pasăre, mirodeniile, cerealele 

nerafinate, cresonul, ouăle, nucile, drojdia de bere, germenii de grâu, soia, piperul negru sunt 

principalele surse de crom. Se recomandă ca săptămânal să introducem în alimentaţie cel puțin cinci 

alimente bogate în crom. 

Reţete şi sfaturi aplicate împotriva diabetului. 

Un lucru foarte important este ţinerea unui regim alimentar sever. Toate dulciurile sunt 

interzise, inclusiv consumul alcoolului, al cafelei, al ceaiului negru, pâinea albă, supa de carne şi 

prăjiturile, în locul lor se vor consuma legume, salate, cartofi dar nu prăjiţi, pâine integrală, carne slabă, 

fulgi de ovăz, fructe. Hrana trebuie să fie bine mestecată şi consumată încet. Ceaiul de teci de fasole 

uscată este foarte diuretic, tecile de fasole au proprietatea de a micşora valorile zahărului din sânge. 

Este foarte recomandată cura de o săptămână pe lună, în exclusivitate cu sucuri din: morcovi, ţelină, 

salată verde, fasole verde, andive, pătrunjel. Se amestecă toate şi se beau în mai multe reprize pe zi. 

Dintre plante, dușmanul diabetului este salvia. Se beau 2-3 căni pe zi, dintr-o infuzie de 1 linguriţă de 

plantă opărită cu o cană de apă în clocot. Ceaiul de muşeţel scade glicemia şi alte complicaţii asociate 

diabetului, susţin cercetătorii britanici şi japonezi. În plus, s-a constatat o absorbţie mai scăzută a unor 

compuşi dulci din glucoză, care afectează vederea şi celulele nervoase. 

S-a elaborat un ghid de viaţă sănătos în prevenirea diabetului, pe care îl prezentăm în 

continuare: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

427 

 

1. Alimentaţia sănătoasă poate diminua riscul de apariţie a diabetului zaharat de tip 2. 

Alimentele consumate zilnic vor fi selectate calitativ şi cantitativ: pâine, cereale, orez, paste făinoase, 

fructe, carne de pui sau curcan fără piele, peşte, ouă, lapte, iaurt, brânză. 

            2. Exerciţiul fizic are un rol important în obţinerea şi menţinerea greutăţii ideale, în 

îmbunătăţirea controlului glicemic şi lipidic, a circulaţiei sângelui, tonusului şi forţei musculare, în 

fortificarea sistemului respirator şi cardiovascular. Se recomandă să se efectueze exerciţiu fizic de trei-

patru ori pe săptămână, dacă nu există contraindicaţii (afecţiuni severe cardiovasculare şi respiratorii, 

leziuni la nivelul picioarelor, diabet zaharat cu complicaţii acute sau cronice). Durata exerciţiului fizic 

este de 30-50 de minute. Exerciţiul începe cu cinci-zece minute de încălzire şi se termină cu cinci-zece 

minute de relaxare.  

           3. Se va consuma alcool moderat, nu mai mult de o doză pe zi pentru femei şi două doze pe zi 

pentru bărbaţi. O doză este de 340 ml bere, 140 ml vin, 42 ml băuturi alcoolice distilate. 

           4. Stresul apare când persoana se confruntă cu probleme care depăşesc capacitatea ei de 

adaptare. Reducerea stresului se face prin căutarea unui suport social, modificarea stilului de viaţă, 

psihoterapie. 

           5. Fumatul determină direct sau indirect decesul la una din şase persoane, cea mai frecventă 

cauză de deces fiind bolile cardiovasculare. Speranţa de viaţă la fumători scade cu şapte ani faţă de 

nefumători. 

          Grăsimile, dulciurile, alimentele fast-food şi excesul de băuturi răcoritoare cresc riscul de diabet 

zaharat de tip 2. Produsele alimentare care protejează împotriva îmbolnăvirii sunt peştele oceanic, 

cerealele germinate, produsele fermentate lactic, în special iaurtul (asigură, de asemenea, protecţia de 

afecţiuni cardiovasculare şi neoplasm). Alimentaţia zilnică trebuie divizată în trei mese principale şi 

două gustări. 

Educarea populaţiei pentru un stil de viaţă sănătos, bazat pe alimentaţie moderată (adică 

legume, cereale, fructe), precum şi pe exerciţii fizice, este principala armă împotriva diabetului. 

 

Bibliografie: 

*** - Revista ‖Sănătate‖, iulie 2011 
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VIAȚĂ DE CALITATE PRIN ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Vişinescu Sanda  

Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila, jud. Brăila 

  

 Alimentaţia face parte din cotidian, însoţindu-ne permanent de-a lungul existenţei, în scopul 

bunei funcţionări a organismului. În acest sens, una dintre problemele cele mai mari cu care se 

confruntă omenirea în prezent, o reprezintă problema alimentaţiei, şi nu atât văzută din punct de vedere 

cantitativ, cât mai ales din punct de vedere calitativ. 

 Calitatea hranei consumată în general, putem spune că este în concordanţă directă cu calitatea 

vieţii. O parte însemnată din populaţia globului îşi pierde viaţa anual, datorită consumării unor produse 

alimentare neconforme, produse ce  au la baza fabricării lor numeroase chimicale, îngraşăminte 

chimice, aditivi şi coloranţi alimentari necorespunzatori. 

 Alimentaţia de azi îşi are originea în trecutul îndepartat, când strămoşii noştri consumau într-un 

procent de peste 60% fructe, legume, verdeţuri, miere, nuci şi restul de peste 30% vânat, peşte, 

crustacee, ouă. La o privire atentă, observăm că grupele mari de alimente nu s-au schimbat. Diferenţa 

constă în apariţia de alimente noi, neutilizate în epocile anterioare, de tipul cerealelor, laptelui, 

îndulcitorilor, grăsimilor procesate, alcoolului etc. 

 Inovaţiile din domeniul alimentar nu înseamnă în mod obligatoriu şi o creştere a calităţii 

produselor. De fapt, cercetările de ultimă oră deplâng soarta oamenilor care au un regim alimentar 

bazat preponderent pe alimentele noi, care nu sunt atât de sănătoase cum cred unii şi care duc la 

îmbătrânirea prematură a creierului. Americanii sunt campioni în consumul alimentelor cu adaosuri, 

puternic procesate, semipreparate, ceea ce a condus la o creştere alarmantă a numărului de persoane 

obeze.  

 Ipostaza de cumpărător-consumator a omului este una de natură complexă, dat fiind faptul că 

alegerea produselor este foarte dificilă din cauza ofertei foarte largi şi diversificate de produse care ne 

stau la dispoziţie. Zilnic, ne confruntăm în magazine cu produse alimentare de origine animală sau 

vegetală, de calitate îndoielnică. Produsele sunt foarte frumos ambalate, etichetate şi prezentate, dar, 

calitatea lor lasă de dorit. Majoritatea produselor au la baza producerii lor, diverşi coloranţi sintetici, 

aditivi  şi înlocuitori care ulterior vor fi cauzele principale ale instaurării diverselor afecţiuni şi boli, 

mergând în multe cazuri până la deces. 
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 Alegerea unor produse în detrimentul altora ne poate da mari bătăi de cap, însă în final decizia o 

luăm în funcţie de o serie de criterii de natură personală, cum ar fi posibilităţi financiare, afinitate faţă 

de anumite categorii de produse, nivel de informare, grad de civilizaţie, gusturi şi preferinţe.  

 Evoluţia societăţii a dus la creşterea pretenţiilor culinare, diversificarea gusturilor şi imaginaţiei 

în domeniul produselor alimentare. Cererea a devenit tot mai mare, iar oferta s-a îmbogăţit pe masură 

cu tot felul de sortimente alimentare pentru toate buzunarele. Tehnologiile de prefabricare şi obţinere a 

noilor ingrediente din produse au dus la îmbunătăţirea gustului acestora, le-au prelungit valabilitatea şi 

le-au crescut volumul. Goana după superproducţie şi superprofit a avut ca finalitate, în foarte multe 

cazuri, lăsarea în urmă a principiilor esenţiale privind produsele alimentare: siguranţa, valoare nutritivă, 

calitate, sănătate. Produsele vechi, atât de naturale, au fost înlocuite cu tot felul de ―hibrizi‖ alimentari 

care dau un gust mai bun alimentelor, dar nu au o valoare nutritivă corespunzătoare cerinţelor 

organismului. Pericolul este cu atât mai mare pentru generaţiile următoare, deoarece creşterea 

populaţiei în mod invers proporţional cu înmulţirea resurselor naturale de bază va naşte tot mai multe 

alimente-surogat. Alimentaţia naturală, ecologică, sănătoasă este înlocuită cu una de o calitate de cele 

mai multe ori îndoielnică. 

 Se constată că alimentaţia omului modern conţine un exces de calorii, respectiv de grăsimi, de 

produse rafinate, concentrate, supraprelucrate (zahăr rafinat, pâine albă, paste făinoase, băuturi 

alcoolice distilate etc.), bogate în compuşi energetici, dar sărace în vitamine, săruri minerale şi alte 

substanţe biologic active, esenţiale pentru desfăşurarea proceselor metabolice. Acest dezechilibru 

alimentar se găseşte la originea multora dintre maladiile civilizaţiei actuale: boli cardiovasculare, boli 

gastrointestinale, diabet, obezitate etc. 

 Prin prelucrare, alimentele suferă pierderi importante în vitamine şi săruri minerale. Rafinarea 

excesivă a unor produse elimină celuloza, din care cauză se constată incidenţa tot mai mare a 

afecţiunilor intestinului gros, sporirea colesterolemiei şi a bolilor cardiovasculare.  

 Cel mai adesea, omul alege alimentele fără a ţine seama de necesităţile organismului, fiind atras 

în primul rând de plăcerile pe care i le procură un aliment sau altul. A limita hrana la unele preferinţe, 

ocolind varietatea alimentelor, este o greşeală gravă (alimentaţie corectă presupune o mare varietate de 

alimente), creând în organism o lipsă cronică a unor elemente nutritive şi un exces al altora. 

 Alimentaţia trebuie să cuprindă, pe lângă calorii suficiente (nevoile calorice sunt bine acoperite 

de zaharuri şi grăsimi) şi anumite cantităţi digestibile (100-150 g/zi), vitamine, săruri minerale etc. Ca 

atare, alimentaţia trebuie să fie cât mai echilibrată, să conţină toţi factorii nutritivi în cantităţi şi 

proporţii conforme necesităţilor organismului. Mai ales în noile condiţii create de civilizaţia actuală, 

omul contemporan, care face un efort fizic redus sau mediu, are nevoie de o alimentaţie mai săracă în 
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calorii, dar bogată în substanţe biologic active, cu atât mai mult, cu cât el este supus stres-ului şi 

poluării mediului. Poluarea mediului, inclusiv a alimentelor, ca urmare a industrializării, impune un 

aport mărit de substanţe de protecţie, îndeosebi de proteine şi vitamine, iar vitaminele naturale sunt 

mult mai eficiente, mai active, decât vitaminele de sinteză (procurate din farmacii). 

 Fructele şi legumele nu conţin o singură vitamină, ci un complex de vitamine, între care există 

interacţiuni multiple. Prezenţa acizilor organici şi a unor săruri minerale protejează acţiunea 

vitaminelor, astfel încât, în doze foarte mici, vitaminele naturale au efecte maxime. În fructe şi legume 

se află, practic, toate elementele minerale necesare organismului uman: potasiu (element preponderent), 

fosfor, magneziu, sodiu, zinc, fier, cupru, etc.  

Fructele şi legumele au un potenţial alcalin ridicat, contribuind la menţinerea reacţiei uşor 

alcaline a sângelui. Se ştie că alimentele de origine animală (cu excepţia laptelui) şi produselor făinoase 

au în organism un efect acidifiant. Acţiunea alcalinizantă a fructelor şi legumelor se datorează acizilor 

organic (citric, malic, tartric) care sânt metabolizaţi în organism, iar sărurile rezultate (carbonaţi şi 

bicarbonaţi de calciu şi de potasiu) menţin alcalinitatea sângelui. Ca atare, introducerea fructelor şi 

legumelor în cantitate suficientă în raţia zilnică asigură echilibrarea alimentaţiei omului sub raport 

caloric, vitaminic, mineral, celulozic, hidric etc. 

 Într-o perspectivă destul de apropiată se vor ciocni cap în cap principiile dezvoltării durabile în 

toate domeniile, ceea ce ne va trezi în curând la realitate şi ne va spori vigilenţa. Va trebui să fim mai 

atenţi faţă de ceea ce este bun pentru organismul nostru, pentru viaţa şi sănătatea noastră.  

 Fie ca dezinformarea şi ignoranţa să rămână trecutului, pentru a face loc alimentaţiei sănătoase 

şi implicit calităţii vieţii! 
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ROLUL CEREALELOR ȘI DERIVATELOR LOR ȊN SĂNĂTATE 

 

Prof. Vlad Aneta 

Colegiul Naţional Agricol “Carol I” Slatina, jud. Olt 

 

Cerealele sunt plante de cultură care fac parte din marea familie a gramineelor. Cerealele 

folosite ca alimente sunt: grâul, orezul, orzul, porumbul şi secara. Cerealele şi derivatele lor utilizate ȋn 

alimentaţie prezintă următoarele avantaje: 

 au aportul caloric cel mai ridicat, comparativ cu toate celelalte grupe de alimente;  

 reunesc ȋn compoziţia lor cantităţi importante de substanţe nutritive ca: proteine, glucide, lipide, 

vitamine (B1, B2, B6, PP, E, acid pantotenic) şi săruri minerale (fosfor, potasiu, fier, magneziu, 

siliciu); 

 cerealele comportă o serie de avantaje economice: perioada de vegetaţie scurtă, uşurinţa 

transportului şi a depozitării lor; 

 din cereale se poate pregăti o gamă diversă de produse. 

Dezavantajele cerealelor şi ale derivatelor lor sunt: proteinele au o valoare biologică redusă faţă 

de proteinele de origine animal, deoarece, deşi conţin aproape toţi aminoacizii eseţtiali, aceştia nu se 

găsesc ȋn proporţia optimă pentru organism, sunt lipsite de vitaminele A, D şi C, sunt sărace ȋn calciu. 

Modelul alimentaţiei sănătoase a fost sintetizat de către nutriţionisti ȋn forma unei piramide, ȋn care 

fiecare grupă de alimente ȋşi regăseşte locul mai spre vârf sau mai la bază, ȋn funcţie de importanţa ȋn 

alimentaţia oamenilor sănătoşi şi care vor să ȋşi mentină starea de sănătate timp ȋndelungat.  

Dacă ne uităm la baza acestei piramide vom descoperi CEREALELE şi vom constata că avem 

nevoie de cantităţi importante din această grupă de alimente pentru a fi sănătoşi şi pentru a preveni 

bolile. Cu toate acestea, conform studiilor, consumul curent al alimentelor provenite din cereale este 

mult mai mic decât ar fi necesar.  

Partea comestibilă a cerealelor este reprezentată de seminţele sau fructele acestor plante. 

Boabele de cereale sunt alcătuite din mai multe straturi, care ȋmbracă un miez. Acest miez (numit 

uneori şi "germene") conţine grăsimi nesaturate, proteine, fier, vitamine din clasa B. El este ȋnconjurat 

de către endosperm, un strat de grăsimi fixate ȋntr-o matrice proteică. Urmează un strat format din fibre 

nedigerabile, care conţine fier, tiamina, niacina, riboflavina şi proteine. Stratul exterior are rolul de a 

proteja toată sămânţa.  

http://www.mediculmeu.com/boli-si-tratamente/tratamente-cu-plante-medicinale/alimentemedicament/porumbul.php
http://www.mediculmeu.com/dieta-nutritie/celulita/favorizanti-si-declansatori-ai-celulitei/erorile-de-alimentatie.php
http://www.mediculmeu.com/boli-si-tratamente/terapia-cu-struguri-si-vinuri-medicinale/rolul-vitaminelor.php
http://www.mediculmeu.com/boli-si-tratamente/hidroterapia/principalele-tipuri-de-apa/apele-minerale-sulfuroase.php
http://www.mediculmeu.com/sanatatea-familiei/sfaturi-pentru-o-viata-sanatoasa/cerealele-si-derivatele-lor.php
http://www.mediculmeu.com/arsuri/tratamentul-arsurilor/vitaminele.php
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Cuvântul "cereale" este derivat de la numele roman al zeiţei care guverna grânele, Ceres. Toată 

lumea cunoaşte cel puţin câteva dintre cereale: grâu, porumb, orez, orz, ovăz, secară şi alimentele care 

se fabrică din acestea, pâine, făină, paste făinoase, cereale pentru micul dejun etc. 

Atunci când oamenii primitivi au ȋnceput să introducă cereale ȋn regimul lor alimentar, ei 

consumau boabele ȋntregi sau măcinate, fără să piardă nimic din compoziţia plantei. Făina albă de grâu 

şi orezul decorticat nu reprezintă cea mai bună opţiune pentru un regim alimentar sănătos. Prin 

tehnicile moderne de preparare s-a ȋnceput să se adauge fier, vitamine, calciu. 

Pentru că sunt bogate ȋn glucide şi sărace ȋn grăsimi, cerealele reprezintă combustibilul ideal 

pentru muşchi. Atunci când 55-60 % din energie provine din carbohidraţi, rezervele de glicogen 

muscular sunt menţinute la capacitate maximă, ȋn consecinţă vom fi pregătiţi pentru a face faţă 

eforturilor susţinute.  

Recent, cerealele au ȋnceput să-şi recapete popularitatea şi locul lor ȋn alimentaţia omului 

modern, fiindcă mulţi cercetători au atras atenţia asupra rolului lor ȋn prevenirea unor boli. Fibrele 

alimentare care se găsesc ȋn cereale previn constipaţia şi diverticulozele, care sunt asociate cu riscul de 

apariţie a cancerului de colon. De asemenea, ele au capacitatea de a reduce colesterolul şi nivelul 

glicemiei, ceea ce contribuie decisiv la controlul bolilor cardiovasculare şi al diabetului.  

Produsele din cereale rafinate au de cele mai multe ori o mare parte din fibrele alimentare 

eliminate, ȋn consecinţă nu vom beneficia de efectele benefice ale acestora, deci este bine să alegem 

produse de panificaţie din cereale integrale. 

Cerealele sunt surse importante de proteine; ele asigură aproximativ jumătate din necesarul de 

proteine al populaţiei lumii.  

Faptul că cerealele se găsesc la baza piramidei alimentelor ȋnseamnă ȋn principal două lucruri: 

ȋn primul rând ne arată importanţa acestei grupe de alimente şi ȋn al doilea rând ne indică faptul că ȋn 

dieta noastră zilnică, cantitatea de cereale trebuie să fie bine reprezentată. Se indică să consumăm zilnic 

ȋntre 6 şi 11 porţii de cereale. O "porţie" poate ȋnsemna 1 felie de pâine, 30 g de cereale pentru mic 

dejun, o ceaşcă de orez etc. Aşadar, nu este chiar atât de dificil să ne asigurăm cantitatea optimă de 

cereale. Chiar şi ȋntr-un regim de slăbire, consumul a 1-2 felii de pâine nu reprezintă o tragedie, ba din 

contră, un beneficiu, ȋn special dacă alegem pâine integrală. 

Benefiicile cerealelor asupra sănătăţii: 

 Mămăliga alungă gripa; 

 Secara combate căderea părului; 

 Orzul verde tonifică inima; 

 Orezul combate bolile digestive şi reumatismul; 
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 Ovăzul germinat oferă proprietăţi diuretice, hipoglicemiante; 

 Ovăzul stimulează creşterea. 
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REȚETA UNEI SĂNĂTĂȚI PERFECTE 

                                   

Prof. Vladu Elisabeta  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Menținerea unui stil de viață sănătos este un lucru dificil de realizat din cauza numeroaselor 

‖ispite‖ ce se întâlnesc la tot pasul (exces de mâncare, somnul imediat după  masă etc.). Pentru a trece 

la un stil de viață sănătos, primul pas este acela de a-ți conștientiza starea de sănătate din momentul 

actual. Acest lucru se poate face prin: 

 realizarea unor controale de rutină atât la medicul de familie, cât și la medical stomatolog; 

 calcularea IMC (indicele de masă corporală) pentru a stabili dacă greutatea ta actuală este 

normală pentru înălțimea pe care o ai (în acest mod se poate afla dacă ești supraponderal și 

subponderal); 

 gândește-te la câtă mișcare faci într-o săptămână, și cât de intensă este; se recomandă ca adulții 

să facă cel puțin două ore şi jumătate de antrenament aerobic de intensitate moderată, sau o oră și un 

sfert pe săptămână, de intensitate ridicată și cel puțin două zile pe săptămână să facă exerciții pentru 

creșterea forței musculare. 

http://sanatates.weebly.com/
http://www.referat.ro/
https://www.scribd.com/
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 Kathianne Sellers Williams, nutriționist, consideră că este bine să îți notezi de fiecare dată ce 

mănânci; în felul ăsta devii conștient de calitatea și cantitatea alimentelor ingerate, și astfel poți trece la 

următorul pas, acela în care începi să faci schimbări în alimentație. 

 alocă-ți suficient timp de odihnă și încearcă pe cât posibil să elimini stresul din viața de după 

muncă; pentru un stil de viață sănătos trebuie și ca sănătatea mentală să fie în regulă. Fii atent la 

semnele și simptomele depresiei și anxietății și la numărul de ore dormite pe noapte (în jur de 7). 

 ia în considerare și activitatea ta socială; cât de putrenice sunt relațiile tale cu familia și 

prietenii? ‖Oamenii au o nevoie fundamentală de relații pozitive și de durată‖ (C. Nathan DeWall, 

asistent profesor de psihologie la Universitatea din Kentucky). 

          Următorul pas este acela de a lua atitudine în privința problemelor descoperite: în cazul 

afecțiunilor de diferite feluri (ex. diabet, depresie) este necesar tratamentul recomandat de medic. Lucru 

valabil și în cazul dependențelor. 

          Cel de-al treilea pas constă în mai multă mișcare: 

 găsește ceva care să te încânte: fie sala de gimnastică, fie alte activități sportive (dans, drumeții, 

etc.); 

 marchează cu un ‖X‖ fiecare zi în care faci mișcare, într-un calendar pe care să-l vezi zilnic, 

pentru a-ți păstra motivația; 

 stabilește-ți un obiectiv pentru fiecare săptămână; în cazul în care îți setezi obiective zilnice, și 

într-o zi nu îți îndeplinești obiectivul, poți să te descurajezi; dacă obiectivul este săptămânal, ai mai 

multe zile la dispoziție să îl îndeplinești; în momentul în care este îndeplinit, răsplătește-te cu ceva 

palpabil, care să îți amintească de reușită; 

 încearcă să te plimbi în fiecare zi, minim 10 minute, sau fă această plimbare atunci când te simți 

oboist; 

          Pasul numărul patru este acela în care îți îmbunătățești dieta. Pentru a face acest lucru, 

Kathianne Sellers Williams recomandă să: 

 înlocuiești ‖ar trebui să‖, cu ‖aleg să‖; astfel tu deții controlul a ceea ce faci; 

 elimină senzația de vină; aceasta poate provoca consumul excesiv de alimente, pentru a te 

calma cumpără-ți mâncare sănătoasă, și ia-o cu tine la muncă sau la școală, pentru a fi pregătit când ți 

se face foame; 

 nu mânca pe fugă sau făcând alte activități; savurează-ți mâncarea și în felul ăsta vei fi 

satisfăcut din punct de vedere psihic, încearcă să mănânci cât mai multe fructe și legume. 

Pasul numărul cinci constă în modul în care te descurci cu stresul. După situațiile stresante 

încearcă să găsești o activitate care să te calmeze: yoga, alergat, baie fierbinte etc. 
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Pasul numărul șase se referă la un somn mai bun. Acesta se poate obține prin: evitarea folosirii 

calculatorului sau a televizorului cu două ore înainte de culcare, deoarece lumina lor are efecte 

stimulative, evitarea exercițiilor de intensitate mare înainte de culcare, deoarece cresc căldura corporală 

și este mai dificil de adormit. Este recomandat să se facă o baie fierbinte înainte, deoarece apa caldă are 

efecte relaxante, la fel ca și o băutură caldă, fără cofeină, și să se stabilească un orar de somn (oră de 

culcare și oră de trezire). De asemenea, nu ignora și problemele cronice de somn. 

Pasul numărul șapte constă în îmbunătățirea relațiilor. Acest lucru este posibil prin găsirea 

oamenilor care îți seamănă și petrecerea timpului cu ei și construirea și consolidarea atât a relațiilor 

virtual, cât și acelor față-în-față. Ultimul pas, se referă la găsirea de noi provocări, astfel încât să îți 

stimulezi activitatea mentală. Caută în special activități care să implice alți oameni. 

Respectând cei opt  pași enumerați anterior, îți poți îmbunătăți stilul de viață, și astfel poți trăi 

mai mult. 

 

 

SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM! 
 

Prof. Vocheci Mădălina  

Liceul Tehnologic “Ion Barbu” Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

Trebuie să-ţi impui tu singur o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţională, fără constrângeri, dar 

şi fără abuzuri. Hrana, adică mâncarea şi băuturile pe care le consumi 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 consumi alimente 

variate câte puţin din fiecare. Dacă mănânci după instinctul nesăţios al poftei şi consumi, de pildă, 

multe ciocolate, prăjituri sau îngheţate, s-ar putea că, mai târziu, să regreţi amarnic. Dacă îţi plac mult 

mâncărurile şi preparatele grase, pâinea, paştele făinoase, smântână, untul, frişca - trebuie să fii atent! 

Consumate în cantităţi mari, aceste alimente tentante pot provoca, mai apoi, deteriorarea stării de 

sănătate. Întâi te poţi îngrăşa şi, ca urmare, e posibil să contactezi boli cardiovasculare, diabet, 

hipertensiune arterială, hepatită, obezitate şi chiar cancer. Încă din copilărie trebuie să-ţi impui, prin 

voinţă, să nu te îngraşi; dimpotrivă, să fii zvelt, armonios construit, plăcut în relaţiile cu cei din jur. 

Există ceea ce numim o... sănătate a alimentaţiei. Suntem ceea ce mâncăm! Corpul nostru are 

nevoie, pentru a creşte şi a capăta energia necesară muncii, învăţăturii, de alimente diverse, de 
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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.  

“Eşti ceea ce mănânci”, spune Ayurveda, o veche filozofie indiană. În acelaşi sens, faimosul 

gastronom de origine franceză din secolul al 19-lea, Jean Anthelme Brillat-Savarin a lansat dictonul 

“Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun cine eşti”. 

Felul alimentaţiei noastre spune foarte multe lucruri despre locul în care trăim, despre tradiţii, 

economie, starea mediului înconjurător, statutul social, gradul de civilizaţie etc. Mai mult decât atât, 

starea emoţională este un factor determinant pentru tipul de alimente pe care îl alegem, emoţiile 

negative împingându-ne să ne învingem angoasele cu o cutie cu îngheţată sau un baton cu ciocolată. 

Organismul uman posedă o inteligenţă nativă, o cunoaştere ancestrală a ceea ce ne face bine sau 

rău şi, teoretic, ar trebui ascultat şi respectat. În ceea ce priveşte alimentaţia, modul în care ne vorbeşte 

este reprezentat de ―pofte‖. 

―Aş mânca nişte brânză‖ este felul în care ne spune că îi lipseşte calciul, ―Ce poftă mi-e de nişte 

ficăţei prăjiţi‖ este traducerea nevoii de fier de exemplu, şi aşa mai departe. Copiii cărora le lipseşte 

calciul, mănâncă varul de pe pereţi (care conţine acest oligoelement), iar o lipsă majoră de minerale îi 

determină pe alţii să mănânce pământ. 

Ciocolata eliberează serotonină, un antidepresiv natural la care apelăm instinctiv când ―ne paşte 

o depresie‖. Din păcate însă, gusturile noastre au fost ―pervertite‖ şi nu mai putem avea încredere sută 

la sută în ele. Pentru a începe să comunicăm din nou cu organismul nostru, trebuie să înţelegem câteva 

lucruri în ceea ce priveşte modul în care funcţionează acesta. 

Aspectul calitativ al alimentaţiei noastre este cel puţin tot la fel de important pentru menţinerea 

greutăţii corporale ca şi aspectul cantitativ, pe care de multe ori îl determină. O alimentaţie 

neechilibrată produce un aport crescut de calorii datorită unui mecanism fiziologic pe care îl vom 

aborda în paragraful următor. 

Deşi are o capacitate uluitoare de a sintetiza mii de substanţe, organismul uman este dependent 

de aportul extern al compuşilor de bază din care să creeze toate moleculele de care are nevoie, precum 

şi de ―combustibilul‖ din care îşi obţine energia necesară susţinerii tuturor proceselor ce au loc în 

interiorul său, procese a căror menire este de a permite supravieţuirea şi activităţile noastre zilnice. 

Alimentele, în principiu, conţin următoarele substanţe: substanţe energetice, reprezentate de glucide, 

lipide şi proteine, prin metabolizarea cărora se obţine energie. 

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 
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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! Luaţi glucidele mai puţin din dulciuri 

(ciocolate, îngheţate) şi mai mult din fructele şi legumele proaspete, din cereale sau lapte. Şi nu uitaţi 

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. Feriţi-vă de cele foarte gustoase! 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 puteţi evita, măcar consumaţi-le 

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. 

    Vitamina A favorizează o vedere bună, creşterea corpului. Se găseşte în unt, untură de peşte, 

gălbenuşul oului, în rădăcini de morcov, în caise, roşii, piersici. 

    Vitamina B este prezentă în nuci, fasole, ouă, ficat, lapte. În absenţa acestei vitamine, se produc 

în final tulburări nervoase, uscarea pielii, căderea părului, oprirea creşterii. 

    Vitamina C contribuie la creşterea şi rezistenţa organismului. Se află în legumele sau fructele 

proaspete şi se distruge prin fierbere. Abundă în vitamina C următoarele: lămâile, portocalele, roşiile, 

măceşele, zarzavaturile. În absenţa ei se produce boala numită scorbut, de care sufereau şi chiar mureau 

marinarii care plecau în expediţii geografice. Scorbutul duce la sângerarea gingiilor, căderea dinţilor. 

  Vitamina D favorizează creşterea oaselor. În lipsa ei, mai ales la copiii săraci, din ţările africane 

şi asiatice, se produce boala numită rahitism (deformarea oaselor scheletului). Oasele rămân moi, fără a 

putea să susţină corespunzător greutatea corpului. Această vitamină se găseşte în untură de peşte, unt, 

ficat, gălbenuşul de ou. 

   Vitamina K ajută la coagularea sângelui. 
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Alimentele furnizează corpului nostru atât apă, cât şi săruri minerale, cum ar fi calciul (mai ales 

din lapte), care contribuie la dezvoltarea oaselor, dar şi alte săruri utile: fosfor, fier, iod, magneziu, 

potasiu, toate necesare organismului. 

    Cele mai dăunătoare cinci alimente sunt: gogoşile, băuturile carbogazoase, cartofii prăjiţi, 

chipsurile, fructele de mare prăjite, deoarece oferă organismului o doză ,, sănătoasă‖ de toxine. 

Prelucrarea actuală a alimentelor a schimbat nu numai concentraţia calorică a alimentelor, dar şi 

alte proprietăţi ale acestora, cu impact negativ asupra metabolismului şi poftelor noastre cum ar fi 

indicele glicemic, conţinutul de fibre celulozice etc. 

Cheltuielile energetice ale omului contemporan sunt mult sub nivelul celui antic. Activităţile 

fizice zilnice sunt reduse la maxim: mergem cu maşina, autobuzul, avionul, nu mai vânăm, ci luăm de 

la magazin, agricultură se face mecanizat în mare parte etc. În afara activităţii fizice, un alt important 

proces consumator de energie al organismului a fost scăzut la minim: menţinerea temperaturii 

corporale. 

Termoliza (menţinerea temperaturii prin cedarea de căldură, vara) ca şi termogeneză 

(menţinerea temperaturii prin producerea de căldură), sunt procese care se desfăşoară cu consum de 

energie, consum ce amplifică cheltuielile energetice ale omului care locuia în peşteri sau în case 

neîncălzite şi neizolate. 

Astăzi, iarna avem încălzire în case, la serviciu, în maşini etc., iar vara, aer condiţionat. Nu mai 

cheltuim prea mult cu adaptarea la ambient, am adaptat ambientul la noi, lucru foarte plăcut, dar cu 

repercusiuni asupra balanţei energetice a organismului. Scăderea necesarului caloric, atât de drastică 

datorită progresului economic, nu a fost acompaniată de modificarea în timp real a mecanismelor 

fiziologice implicate în reglarea aportului caloric. 

În consecinţă, obezitatea este o consecinţă a firească a ―civilizaţiei‖, iar învingerea acesteia 

necesită un efort conştient al omului zilelor noastre care începe cu informarea sa asupra pricipiilor 

alimentaţiei corecte actuale. Schimbarea obiceiurilor alimentare, deoarece trebuie făcută împotriva 

instinctelor noastre ancestrale, este grea şi frustrantă. Soluţia este ―antrenarea gusturilor‖, făcută cu 

consecvenţă, exact ca un antrenament fizic. 

Ţinând cont de observaţiile de mai sus, putem spune că dieta optimă se compune din alimente 

naturale, nepreparate, nesupuse niciunui proces termic sau chimic şi pregătită şi servită într-un mediu 

armonios, cu o vibraţie curată, atunci când simţim senzaţia de foame. 

Dacă fiecare dintre noi ne-am asculta mai mult corpul şi mai puţin de sfaturile atâtor specialişti 

în nutriţie, dacă am fi mai atenţi la consecinţele anumitor alimente asupra sănătăţii noastre, nu ar mai fi 

nevoie de spitale, sanatorii, medici şi medicamente. 
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Modul de a ne alimenta ne furnizează toţi nutrienţii de care avem nevoie, de la mult disputatele 

proteine, până la carbohidraţi, vitamine şi minerale organice, pregătind corpul pentru evoluţia sa pe 

plan mental şi spiritual. 

Alimentaţia naturală, singură, nu ne va garanta armonia în viaţă – nicio dietă de altfel nu o 

poate face – dar ne va furniza ce avem nevoie, fundaţia pentru sănătatea mentală şi spirituală. 
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PRINCIPIILE ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE 

 

Prof. Voiviciuc Eufrozina-Liliana 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Sănătatea este starea de bine fizic, mental şi social, nu numai lipsa bolii. Este o condiţie 

esenţială pentru existenţa fiecărui individ, este o resursă pentru viaţa de zi cu zi, nu obiectivul vieţii. 

Cea mai importantă influenţă asupra sănătăţii o contituie stilul de viaţă. Sănătatea depinde în mare 

măsură de obiceiurile şi deprinderile care formează stilul nostru de viaţă - adică ceea ce mâncăm, câtă 

mişcare fizică facem, cât alcool consumăm, şi nu în ultimul rând de calitatea relaţiilor noastre sociale.  

Ceea ce este mai esenţial, este faptul că stilul de viaţă este un factor ce poate fi controlat, asfel ne 

putem controla şi sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, sedentarismul, fumatul, 

alcoolul, putem să ne menţinem mai sănătoşi. 

Menţinerea unei sănătăţi psihice prin înlăturarea tensiunilor nervoase, a încordărilor şi a 

stresului este, o altă abordare a unui stil de viaţă sănătos. Promovarea unui stil de viaţă care să 

maximizeze, în limitele unor condiţii date, sănătatea, bunăstarea şi împlinirea umană, reprezintă un 

obiectiv, a cărui realizare presupune acţiunea conjugată a disciplinelor medicale şi comportamentale, a 
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factorilor economici, politici, sociali şi culturali. Pentru a ne menţine cât mai mult timp sănătoşi, 

trebuie să intervenim asupra stilului nostru de viaţă. Schimbarea stilului de viaţă se face printr-o 

alimentaţie echilibrată, consum de fructe şi legume, consum de lipide vegetale, consum de peşte şi 

fructe de mare, consum de produse lactate, exerciţii fizice moderate, respectarea orelor de odihnă, 

exerciţii de relaxare. 

O dietă sănătoasă poate reduce atât riscul de instalare a hipertensiunii arteriale, cât şi valoarea 

presiunii, dacă aceasta este deja crescută. Combaterea sedentarismului printr-o activitate fizică regulată, 

în condiţii de antrenament dozat, cu evitarea eforturilor fizice intense şi/sau prelungite (risc de AVC, 

IMA), are ca rezultat scăderea TA la persoanele hipertensive. 

Principiile alimentaţiei sănătoase au fost enunţate undeva prin anii '60 şi nu s-au schimbat prea 

mult până în ziua de azi. Alimentaţia sănătoasă înseamnă o sumă de principii care sunt recomandate azi 

de toate organizaţiile de sănătate publică şi au rolul de a ne ajuta să ne menţinem sănătatea. În plus, un 

regim alimentar sănătos trebuie să se adapteze uşor rutinei zilnice, să poată fi variat în funcţie de 

anotimp, dar şi în funcţie de gusturi şi preferinţe. Iată cele şapte principii fundamentale ce 

caracterizează alimentaţia sănătoasă: 

    1. Alege alimente naturale sau cât mai apropiate de starea naturală, din producţii bio, cât de des 

se poate. Elimină sau redu la minimum alimentele procesate, indiferent de tipul acestora. Prin alimente 

procesate se înţelege tot ceea ce a fost suspus unor procese industriale de prelucrare şi rafinare. Este de 

preferat ca tot ceea ce mâncăm, sau măcar cea mai mare parte, să fie în stare proaspătă, indiferent că 

este vorba despre carne, lactate, fructe sau legume. 

   2. Consumă cerealele integrale şi zahăr din surse naturale, nerafinat. Calitatea şi aportul de 

nutrienţi, dar şi beneficiile pe care le aduc organismului cerealele integrale, comparativ cu cele rafinate, 

sunt net superioare. Exclude sau redu la minimum cantitatea de zahăr rafinat, care se poate înlocui cu 

miere, sirop de arţar sau sirop de trestie de zahăr. 

  3. Fiecare masă trebuie să conţină carbohidraţi, proteine şi grăsimi, în cantităţi rezonabile. 

Dată fiind structura de bază a alimentelelor, raportată la nevoile organismului, aportul de carbohidraţi şi 

grăsimi este de regulă satisfacut la toate mesele. În ceea ce priveşte proteinele, acestea sunt, de regulă, 

deficitare, mai ales la masa de dimineaţă. 

  4. Trebuie să ne ferim de grăsimi, zaharuri şi sare. Respectarea acestui principiu devine 

foarte uşor, dacă elimini alimentele procesate, acesta fiind responsabile pentru cele mai multe din 

caloriile în exces, dar şi pentru un aport exagerat de zahăr, grăsimi nesănătoase şi sare. 

Micile schimbări în stilul de viaţă, aparent nesemnificative, pot avea o importanţă covârşitoare 

pe termen lung. De pildă, mii de vieţi ar fi salvate anual dacă am consuma cu un gram de sare mai puţin 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/alimente/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/lactate/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/fructe/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/legume/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/carbohidrati/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/proteine/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/grasimi/
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decât în prezent, am mânca încă un fruct şi mai puţine grăsimi saturate. La aburi, se poate prepara 

orice. Legume sau carne, cărora le adăugăm apoi un sos dietetic pe bază de brânză şi verdeţuri, roşii 

sau zeama de lămie pentru a conferi gust. Fierberea este la fel indicată. Totuşi, pentru ca legumele să îşi 

păstreze vitaminele şi să fie crocante, este recomandat să fie ţinute puţin în apă. Pentru ca peştele şi 

carnea să aibă aromă, se pot adauga condimente în apă. La fel şi pentru paste sau orez.  

  5. Un principiu de bază al alimentaţiei sănătoase recomandă un număr de cinci-şase mese pe 

zi. Trei mese principale şi două trei gustări. Un astfel de plan alimentar menţine la nivel constant 

valoarea glicemiei din sânge, ceea ce te face să mănânci, în ansamblul unei zile, mai puţin. De amintit 

aici că micul dejun este obligatoriu, deoarece el aduce aportul nutritiv bogat în vitamine, fibre, 

proteine. Ora ideală pentru servirea cinei este ora 19.00. 

   6. Fără calorii lichide. Acest lucru se referă la sucurile carbogazoase, la cafeaua cu mult zahăr 

şi adaosuri, la sucurile "naturale" preparate din prafuri. Cei care consumă astfel de băuturi hipercalorice 

adaugă la dieta zilnică circa 400-500 de calorii inutile, conservanţi şi aditivi toxici nesănătoşi. 

   7. Mişcare, în fiecare zi. Acesta este ultimul principiu fundamental al vieţii sănătoase, care vine 

să le completeze pe cele care definesc alimentaţia sănătoasă. Una dintre cele mai mari probleme pe care 

oamenii o au este lipsa de activitate. Ştim că este bună pentru noi şi că ne face bine, însă o evităm. 

Adevărul este că, cu cât faci mai multă mişcare, cu atât vei fi mai sănătos. 

  Activitatea fizică este la fel de importantă pentru copii ca şi alimentaţia.  Fie că merg 30 de 

minute pe jos zilnic, urcă scările, se joacă în parc cu prietenii, aleargă, merg pe bicicletă, iau lecţii de 

dans, fie că practică un anumit sport ca tenisul înotul, baschetul, aceasta nu trebuie să lipsească. 

 Beneficiile exerciţiului fizic asupra sănătăţii copilului sunt multiple: devin mai energici şi activi, 

 previne îmbolnăvirea, copiii capătă încredere în ei, îşi fac prieteni. 

    Adăugând puţină mişcare vieţii tale poţi să: reduci riscul bolilor de inimă şi diabetul, 

îmbunătăţeşti stabilitatea încheieturilor, menţii flexibilitatea pe măsură ce îmbătrâneşti, menţii oasele 

sănătoase, îmbunătăţeşti starea şi reduci simptomele de anxietate şi depresie, îmbunătăţeşti memoria, 

reduci stresul. 

  Crearea unui stil de viaţă sănătos nu trebuie să însemne neapărat schimbări drastice, de care să 

nu poţi să te ţii şi care să te copleşească. De fapt, de cele mai multe ori, aceste schimbări drastice 

conduc cu siguranţă la eşec. Schimbările mici pe care le faci în modul în care trăieşti în fiecare zi pot 

conduce la recompense mari, aşa că descoperă ce anume poţi face pentru a fi sănătos, astăzi şi mâine, şi 

întotdeauna.  

 

 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/calorii/
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IMPORTANȚA UNEI ALIMENTAȚII SĂNĂTOASE 

 

Adm. patrimoniu Voivozeanu Georgeta Corina - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Contabil şef Stoicescu Elena - Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

În spatele unei vieţi active şi solicitante trebuie să existe întotdeauna un corp şi o minte 

sănătoasă. Fie că eşti un om care îşi dedică viaţa carierei, unul care se concentrează asupra vieţii 

personale sau încerci să îmbini cele două lumi, fiecare zi vine cu vechi sau noi provocări şi sarcini. 

Toate acestea îţi afectează alimentaţia, atât din punct de vedere al timpului disponibil şi al orarelor 

meselor, cât şi al conţinutului acestora. 

         Alimentaţia joacă un rol extrem de important în dezvoltarea şi menţinerea unui corp sănătos. 

Niciodată o dietă sănătoasă nu trebuie să cadă pe locul doi, în favoarea meselor rapide şi haotice şi a 

mâncărurilor nesănătoase, specifice vieţii agitate a omului de azi. 

         Fie că suntem tineri sau adulţi, nu este niciodată târziu pentru a ne schimba dieta şi pentru a 

înlătura definitiv obiceiurile nutriţionale nesănătoase din viaţa noastră. Cu siguranţă, acest efort va 

aduce beneficii pe termen lung, care se vor manifesta atât asupra siluetei noastre, cât şi asupra calităţii 

vieţii. Un beneficiu primordial al unei diete sănătoase este reducerea riscului de apariţie a unor boli. 

          Un prim pas spre o dietă echilibrată este stabilirea unui program stabil de mese/zi care înseamnă 

respectarea orelor de luare a meselor, care trebuie să fie acelaşi în fiecare zi. Apoi, este foarte important 

să identificăm ce nutrienţi lipsesc din dieta noastră actuală şi să identificăm ce elemente trebuie 

introduse în alimentaţie pentru a umple aceste goluri. Totodată, este necesar să moderăm consumul de 

nutrienţi nesănătoşi (grăsimi, sare, zahăr şi calorii), limitând cantitatea şi frecvenţa consumării acestora. 

          Indicaţiile nutriţioniştilor americani cu privire la elementele unei alimentaţii sănătoase şi 

beneficiile acestora sunt următoarele: 

 dietă cu un conţinut scăzut în grăsimi (cereale, fructe, legume, produse lactate degresate) poate 

reduce riscul apariţiei bolilor cardiace, hipertensiunii arteriale, bolilor degenerative cerebrale, 

http://recuperaremedicala.com/Articole-recuperare-medicala/Profilaxie-si-stil-de-viata/sanatatea-si-stilul-de-viata.html
http://recuperaremedicala.com/Articole-recuperare-medicala/Profilaxie-si-stil-de-viata/sanatatea-si-stilul-de-viata.html
http://www.mediafax.ro/social/studiu-cum-vad-romanii-un-stil-de-viata-sanatos-13764324
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accidentelor vasculare cerebrale şi diabetului zaharat; poate de asemenea preveni apariţia anumitor 

forme de cancer; 

 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; 

 înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi monosaturate, precum uleiurile de măsline sau rapiţă, 

ajută la scăderea colesterolului; 

 acizii omega-3 şi omega-6 ce se găsesc în grăsimile polinesaturate (în alimente precum peştele, 

nucile, boabele de soia şi in) au un efect protectiv împotriva bolilor cardiace; 

 eliminarea sau reducerea acizilor ―trans-fatty‖ care se găsesc în uleiurile hidrogenate (de 

exemplu uleiurile parţial hidrogenate) poate ajuta la scăderea nivelului colesterolului; 

 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. 

         Totuşi, nu trebuie să uităm că o viaţă sănătoasă nu trebuie să urmeze doar un regim alimentar 

stabil şi sănătos, ci este absolut necesară practicarea de exerciţii fizice zilnic, pentru cel puţin 30 de 

minute. 

         Fie că îți dorești o scădere în greutate sau ești în căutarea unui program sănătos de control al 

greutății, o dietă adecvată te poate ajuta în acest sens. Acesta este unul dintre cele mai importante 

beneficii care pot rezulta dintr-o alimentatie sănătoasă și din practicarea exercițiilor fizice. Excesul de 

creștere în greutate, datorită obiceiurilor alimentare nesănătoase pot duce o persoană în zona de risc a 

unei largi game de boli. Pe de altă parte, alegerea unor alimente sănătoase asigură organismului o 

formă de zile mari. 

 Multe personae se întreabă de ce este atât de importantă o dietă sănătoasă. Răspunsul la această 

întrebare este extreme de simplu: dieta nesănătoasă încarcă organismul cu grăsimi nesaturate conţinute 

de aceste alimente şi, pentru prelucrarea lor, se face un effort deosebit, ceea ce poate duce la problem 

serioase de sănătate, cum ar fi creşterea colesterolului, bolile de inimă, diabetul zaharat, hipertensiunea 

arterial. Dimpotrivă, un regim alimentar echilibrat, asociat cu exerciţii fizice, reduce simţitor riscul de a 

face asemenea boli şi asigură un nivel optim de sănătate. Beneficiile de a urma o dietă sănătoasă se pot 

resimţi şi în modul de promovare a sănătăţii colonului pentru prevenirea bolilor intestinale, cum ar fi 

constipaţia. 

 Alimentaţia sănătoasă asigură furnizarea adecvată de substanţe nutritive esenţiale, precum 

vitamine, minerale şi protein, necesare organismului nostrum. Importanţa alimentaţiei sănătoase poate 

fi cuantificată prin faptul că oferă organismului doze adecvate de substanţe nutritive esenţiale care îi 
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permit să rămână active pe parcursul întregii zile. O dietă sănătoasă şi echilibrată acţionează ca un 

amplificatory de energie, prevenind apariţie stărilor de oboseală. Astfel, beneficiile se pot vedea în 

modul în care se face faţă treburilor zilnice şi muncii de la birou. Alimentele sănătoase conţin nutrienţii 

care ajută în ridicarea nivelului de energie, asigurând, astfel, o productivitate crescută şi o performanţă 

mult mai bună la locul de muncă. 

 Impact pozitiv asupra frumuseții pielii 

 Se ştie că produsele alimentare incluse în regimul nostrum au rolul de a hrăni pielea. Deci, 

conţinutul acestora poate influenţa aspectul pielii. Printre beneficiile unei alimentaţii sănătoase se 

numără şi efectul asupra acneei, fiind un mod natural de a vindeca această boală. 

Beneficiile obiceiurilor alimentare sănătoase 

Supraalimentarea prin mese sănătoase şi hrănitoare poate duce, şi aceasta, la surplus de 

greutate. Deci, cheia pentru a culege beneficiile unui regim alimentar sănătos este consumul 

alimentelor în cantităţi moderate. O alimentaţie sănătoasă nu este totul. Trebuie să renunţi, de exemplu, 

la obiceiul de a mânca doar de două ori pe zi, dar în cantităţi industrial. Cinci-şase mese, reduse 

cantitativ, pot face minuni pentru straturile de grăsime inestetice de pe corpul tău. Privitul la televizor 

sau statul la calculator, în timpul meselor, sunt, şi acestea, dăunătoare. De aceea, este indicat să se 

renunţe la aceste activităţi în timpul meselor. 

Beneficiile unei alimentații sănătoase pentru copii 

Pentru a promova o dezvoltare armonioasă, atât în ceea ce priveşte sănătatea mentală, cât şi cea 

fizică, este necesar să se insufle dobândirea unor obiceiuri corecte de alimentare. Capacitatea de 

învăţare şi atitudinile comportamentale deficient sunt, adesea, rezultatul unei diete foarte sărace. Copiii 

sunt susceptibili să nu crească, fie în înălţime, fie în greutate, dacă sunt lipsiţi de o alimentaţie 

adecvată. Obezitatea este un factor alarmant în rândul copiilor, iar părinţii au tendinţa de a ignora 

obiceiurile nesănătoase de alimentaţie ale acestora. Ca părinte, eşti obligat să-l ajuţi pe copil să înveţe 

să se hrănească sănătos, să renunţe la hamburgei, prăjeli, produse de fast-food, foarte dăunătoare şi cu 

implicaţii serioase în dezvoltarea copilului. 

Oferă-i alternative, precum fructele, sucurile natural, legumele proaspete preparate cât mai 

apetisant şi mai variat. Beneficiile unei alimentaţii sănătoase la şcoală, joacă, de asemenea, un rol 

crucial în îmbunătăţirea performanţelor copilului. 

Acestea sunt câteva dintre beneficiile unei alimentaţii sănătoase. Nu este greşit dacă 

concluzionăm că, pentru a duce o viaţă armonioasă, unul dintre factorii de bază este adoptarea unor 

obiceiuri sănătoase de hrănire. Pacienţii cu afecţiuni pre-existente, care doresc să-şi îmbunătăţească 
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starea de sănătate şi, implicit, calitatea vieţii, pot avea încredere că pot face acest lucru prin adoptarea 

unui regim alimentar şi de viaţă sănătos. 

O dietă sănătoasă necesită un plan, un scop, precum și efortul de a include în mese o varietate 

de alimente. Majoritatea persoanelor nu consumă suficienți nutrienți, deoarece nu includ în mese o 

cantitate corespunzătoare din fiecare grup alimentar. Deci, este important să se acorde atenție nu numai 

la ce se consumă, dar și la ce anume se îndepărtează din dietă. Pentru aceasta ar fi recomandată 

elaborarea unui jurnal în care să se noteze tot ce se consumă și se bea timp de o săptămână. Trebuie 

acordată atenție atât la cantitatea de alimente ingerată, cât și la grupele alimentare din care acestea fac 

parte. Nu este necesar să se consume zilnic o cantitate minimă de alimente din fiecare grup alimentar, 

ci să se ingereze cantitatea recomandată de-a lungul unei săptămâni. Câteva mici schimbări sunt 

suficiente pentru a echilibra dieta. În majoritatea cazurilor se elimină din alimentație mulți nutrienți 

importanți. 

            Din momentul în care s-a constatat că dieta este neechilibrată și anumiți nutrienți lipsesc din ea, 

se poate începe efectuarea unor mici modificări, astfel încât rezultatul final să fie un regim alimentar 

mai echilibrat și mai sănătos. De exemplu, simpla adăugare a iaurtului la una din gustările zilnice este 

suficientă pentru a introduce în dietă cantitatea de lactate necesare. Adăugarea unei banane la cerealele 

zilnice va furniza cantitatea de nutrienți ai acestei grupe alimentare. 

        Cantitatea de alimente ingerată este, de asemenea, importantă. Cantitatea zilnică necesară de 

cereale este de 28 grame, respectiv jumătate până la trei sferturi dintr-un bol. Deci, un bol normal de 

cereale este mai mult decât necesarul zilnic. Astfel, în loc de un bol plin cu lapte și cereale la micul 

dejun, se poate consuma o banană feliată, adăugată la cele 28 grame de cereale necesare zilnic, plus o 

jumătate de pahar de suc de fructe. Pentru a reduce cantitatea de grăsimi consumată se poate înlocui 

laptele cu lapte de soia. 

         Dacă s-a neglijat consumul de fructe și legume proaspete, atunci includerea acestora în gustările 

zilnice este necesară. Numai o jumătate de cană de legume gătite sau un bol de salată verde contează 

pentru o masă. Consumarea unei cești de suc de roșii, adăugarea de spanac sau fasole boabe la 

sandwich-ul zilnic, consumarea de paste fainoase cu sos de tomate, sunt doar câteva dintre modalitățile 

în care se pot servi legumele. 

         Noile recomandări ale dieteticienilor susțin consumarea a 2 boluri de fructe și 2 boluri și 

jumătate de legume pe zi. Modificările dietei trebuie înregistrate în jurnalul zilnic. De exemplu, într-o 

săptămână se poate stabili ca scop înlocuirea cartofilor prăjiți cu salată, a pizzei cu legume și 

consumarea zilnică a unui iaurt. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/iaurtul_1531


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

446 

 

          Trebuie reținut că mâncarea este una din cele mai mari plăceri ale vieții. Toate alimentele, dacă 

sunt consumate cu moderație, pot fi parte a unei diete sănătoase. Dacă alimentele preferate ale unei 

persoane sunt bogate în grăsimi, sare, zahăr şi calorii, atunci trebuie fie limitată consumarea lor, fie 

înlocuirea cu substituienți mai sănătoși. Cheia către o dietă sănătoasă și echilibrată o reprezintă 

moderația. Trebuie consumată o varietate de alimente, în special cele bogate în nutrienți, precum 

cerealele, fructele, legumele, produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi, pește, carne macră și de 

pui. 

          O dietă sănătoasă poate reduce riscul de apariție a unor boli. Nutriționiștii recomandă pentru 

evitarea bolilor consumarea unei diete bogate în fructe, legume, cereale şi produse lactate degresate. De 

asemenea, se recomandă atenție la numărul de calorii consumate, pentru a reduce riscul 

apariției obezității, limitarea consumului de alcool și eliminarea din alimentație a produselor cu un 

conținut crescut de sare, grăsimi saturate, colesterol și zahăr. Activitatea fizică este o parte importantă a 

acestui regim. Un program de exerciții fizice cu durata de 30 până la 90 de minute zilnic este suficient.  

           Oricine poate beneficia de pe urma unei diete sănătoase, dar nu toți au aceleași nevoi 

nutriționale. Femeile însărcinate, copiii aflați în perioada de creștere și vârstnicii au nevoi speciale în 

ceea ce privește alimentația. Bolnavii cu hipertensiune arterială trebuie să-și reducă sarea din 

alimentație; cei cu niveluri crescute de colesterol ar trebui să apeleze la diete care limitează consumul 

de grăsimi saturate; iar cei cu diabet zaharat trebuie să-și împartă în porții cantitatea de carbohidrați ce 

trebuie consumată într-o zi.  
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„MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS” 

 

Prof. Vug Adela - Eleonora 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiș 

                

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 şi de controalele şi îngrijirile medicale şi 

stomatologice necesare unei dezvoltări mintale şi corporale armonioase.  

 Unul dintre principalele obiective ale educaţiei la vârsta preşcolară, dar nu numai în grădiniţă, ci 

şi acasă, este formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare. Pe măsură ce aceste deprinderi se 

formează prin diferite metode şi mijloace educative, devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente 

primare de bună educaţie. 

 Pentru copii este important să înţeleagă încă de mici că sănătatea înseamnă un mod de viaţă 

echilibrat, o respectare strictă a normelor de igienă.  

 Parcurgerea în grădiniţă a unui program de educaţie pentru sănătate este calea cea mai simplă 

prin care noţiunile ajung la copil ca regulă sau norme şi astfel este mai uşor să prevenim relele 

deprinderi decât să le corectăm. Așadar, am considerat să readuc în discuţie pe parcursul unui an şcolar 

această temă, a sănătăţii, cuprinsă într-un proiect educațional, cu scopul de a forma o atitudine pozitivă 

şi responsabilă faţă de sănătatea fiecăruia şi a celor din jur.   

  În programul grădiniţei desfăşurăm diferite tipuri de activităţi cu scopul însuşirii deprinderilor 

igienico-sanitare şi fixării lor, astfel că, în urma vizionării unui film despre sănătate, am optat împreună 

cu copiii şi părinţii acestora să desfăşurăm o serie de activităţi pe aceată temă, aşa încât am întocmit un 

demers în acest sens. Pentru a răspunde întrebărilor puse de copii şi pentru a fi cât mai corect informaţi 

am invitat şi persoane de specialitate, evitând astfel dezinformarea celor mici, acestea fiind medicul şi 

profesorul de sport. Planificarea activităţilor pentru acest proiect a fost adaptată la nivelul de cunoştinţe 

al copiilor, ţinând cont de particularităţile de vârstă (5-6 ani) a copiilor. Se va ţine cont de altfel, de 

scopul şi obiectivele propuse ale proiectului. Aceste activităţi şi acţiuni se vor derula în cadrul 

activităţilor de educaţie sanitară, activităţilor de dezvoltare personal, precum şi în intervalul de timp 

acordat activităţilor şi jocurilor didactice alese. 
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Scopul acestui proiect a fost, formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa 

şi a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă, sub aspect psiho-fizic a 

preşcolarilor 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.  

         Obiectivele urmărite au fost: 

 formarea unui comportament sanitar activ şi responsabil; 

 îmbogăţirea vocabularului propriu utilizând cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la 

activităţile de educaţie sanitară; 

 valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de igienă 

personală şi organizării unui regim raţional de alimentaţie; 

 conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu privire la rolul esenţial al acestora în formarea şi 

dezvoltarea copiilor; 

 creşterea implicării responsabile a părinţilor şi comunităţii în activitatea grădiniţei şi în crearea 

unui mediu sănătos pentru viitor; 

 însușirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală și ce colectivă; 

 aplicarea regulilor de igienă personală în contexte variate; 

 cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor de igienă personală; 

 cunoașterea și respectarea regulilor de igienă dentară; 

 cunoașterea factorilor naturali de călire a organismului; 

 cunoașterea alimentelor de bază și utilizarea acestora – rolul vitaminelor în dezvoltarea și 

menținerea sănătății; 

 familiarizarea copiilor cu obiecte de uz personal sau grupe de obiecte; 

 identificarea comportamentelor pozitive care conduc la păstrarea sănătății; 

 dezvoltarea spiritului de echipă, prin întreceri, concursuri, jocuri colective organizate. 

Activități cuprinse în proiect. 

 Sănătatea, înainte de toate!  – lectura educatoarei. Vom lectura o poveste despre o fetiță pe 

nume Oana, care are un program zilnic și pe care îl respectă cu sfințenie. Se prezintă planșe cu imagini 

corespunzătoare textului lecturat, după care copiii vor preciza conținutul poveștii și vor accentua câteva 

reguli de igienă, vor numi și obiecte de uz personal. 

 Obiecte de uz personal – vizionare CD. Pentru copilul preșcolar este important să fie 

determinat în a-și face un obicei de bune practici și de a folosi singur anumite obiecte de uz personal, 
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precum batista, periuța de dinți, prosop, pahar sau sticlă de apă. Am vizionat un filmuleț cu copiii, în 

care personajele principale erau o fată și un băiat care nu știau cum să-și folosească aceste obiecte, 

copiii trebuiau să sesizeze greșelile și să le corecteze, specificând folosirea corectă a acestora. 

 Când se întâmplă? – convorbire. Invitata noastră este d-na asistentă din grădiniță, care sosește 

dimineața la controlul medical efectuat zilnic asupra copiilor. Vom avea o convorbire cu dânsa despre 

anumite aspecte ce contribuie la sănătatea noastră.  

 Mic dejun de campion – activitate practic-gospodărească. Această activitate este una preferată 

de copii, în care ei sunt lăsați să-și manifeste dorințele, plăcerile, emoțiile și chiar îndemânarea 

fiecăruia. Împreună cu bucătăreasa vom pregăti micul dejun pentru ceilalți colegi, un mic dejun ce 

include lapte, cereale, pâine cu unt și gem de caise.  

 112! Apel de urgență! – joc de atenție. Deoarece acestă temă este una foarte delicată și mai 

puțin asimilată de copii cu vârste de 5-6 ani, m-am gândit ca tema aceasta să fie plăcută și accesibilă, să 

organizez niște jocuri de atenție, invitând-o și pe asistenta din grădiniță. Copiilor le sunt prezentate și 

unele imagini cu acțiuni ce reprezintă situații de urgență, momentul în care trebuie să apelăm 112; li se 

explică copiilor de ce trebuie să sunăm la acest număr și de ce nu trebuie să ne jucăm la telefon sau să 

sunăm fără motiv, deoarece aceste acțiuni se pedepsesc de lege. Pentru copii este important să știe că 

sunt niște reguli pe care ei trebuie să le respecte.  

 Atenție! Nu atinge, pericol de arsuri! – joc educativ. Cu ajutorul unui joc educativ „Găsește 

răspunsul potrivit‖, am reușit să le trezesc interesul copiilor pentru aflarea mai multor cunoștințe despre 

această temă. Jocul constă în expunerea unor panouri cu imagini, la capete fiind câte un fir cu led, care 

la răspunsul corect se aprindea, firele puse concomitent pe întrebare și imagine. Întrebările sunt citite 

de educatoare, iar copilul folosește firul pentru a-l plasa pe imaginea care indică răspunsul corect. La 

final se evidențiază pericolul care se poate declanșa în anumite situații, atunci când ne jucăm cu focul, 

cu chibrituri, la aragaz, la cuptor, cu lumânări, cu fierul de călcat etc.  

 Piti-clic și zâna Măseluță!  – vizionare CD. Informațiile și jocurile de pe acest CD vor 

constitui punctul de plecare în abordarea cu responsabilitate a igienei buco-dentare de către preșcolari. 

Utilizând acest CD cu jocuri interactive, oferă copiilor informații, prezentări, experimente, 

demonstrații, povești, activități interactive, planșe de lucru – cu privire la alimente sănătoase pentru 

dinți, tipuri de dinți, cum se produce o carie, instrumentele medicului stomatolog, prietenii dinților: 

pasta și peria de dinți. 

 Ne jucăm și învățăm! – joc didactic. Povestea continuă cu  două personaje Tic și Pic – doi 

pitici veseli, harnici și voinici, pe care i-au cunoscut vizionând un CD cu jocuri interactive, cei doi fiind 

personajele care i-au învățat pe copii unele lucruri despre cum să-și mențină sănătatea corporală prin 
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igienă și curățenie. Jocul conține informații, noțiuni, prezentări de acțiuni specifice temei pe care o 

abordăm în cadrul proiectului – sănătatea și fișe de lucru pentru fiecare copil.  

 Vreau să fiu sănătos! – jocuri de mișcare. Copiilor le plac foarte mult jocurile de mișcare, 

jocurile în care sunt liberi să-și demonstreze fiecare priceperea și îndemânarea, astfel că am invitat un 

profesor de sport pentru a participa alături de noi la acțiune, am desfășurat jocuri de mișcare, întreceri 

și concursuri pe echipe cu diferite obiecte: mingi, corzi, palete, saci etc. 

 Educația sanitară prin intermediul jocurilor de mișcare și a jocurilor de masă– evaluare. 

În această activitate vom realiza o evaluare a tot ceea ce am întreprins în decursul anului școlar, fiind o 

etapă finală a proiectului  „Minte sănătoasă într-un corp sănătos‖ – astfel că vom invita să participe la 

acțiunea noastră atât părinții, cât și colaboratorii noștri din timpul anului. Această activitate este una în 

care vom desfășura jocuri în aer liber, jocuri de  masă, concursuri de cunoștințe generale pe teme de 

educație sanitară. Vom realiza o expoziție cu lucrări ale copiilor pe care le-am desfășurat în cadrul 

acestui proiect. Ziua se încheie cu  o gustare sănătoasă, cu discuții, opinii și păreri despre modul în care 

s-au desfășurat acțiunile în cadrul proiectului pe teme de sănătate „Minte sănătoasă într-un corp 

sănătos‖. 

Am considerat necesară desfășurarea acestui proiect pe teme de sănătate, deoarece cunoștințele 

și informațiile pe acestă temă sunt diverse, bogate și am observat o plăcere deosebită de a participa la 

astfel de acțiuni a copiilor, dar și a părinților. Încă o dată s-a demonstrat faptul că colaborarea dintre 

grădiniță și părinți este benefică tuturor, îmbunătățind astfel relația copil – părinte – grădiniță.  Putem 

concluziona că acest proiect a întrunit în mare măsură dorințele și așteptările celor implicați în 

derularea lui. 

Prin jocurile interactive pe calculator și cele între grupe de copii, pe care le-am implementat în 

proiect, am constatat că acestea sunt cele mai interesante pentru copii, având un impact direct asupra 

lor, deoarece ei au posibilitatea să se exprime liber.  

Concluzia generală putem să o definim astfel: „calculatorul este foarte util în munca educativă 

pe care o desfășurăm atât timp cât este utilizat cu înțelepciune și corespunzător, nefăcând abuz de 

folosirea sa; deci trebuie depășită acea barieră care ne face să trecem într-o lume a informației 

computerizată, dar și a lucrului în echipă cu alți factori educaționali, utilizând cât mai multe activități 

de ordin practic și mai puțin cele teoretice‖. 

Proiectul „Minte sănătoasă într-un corp sănătos‖ a contribuit la formarea unor atitudini și 

responsabilități la copiii preșcolari prin activități de joc, aducând un „plus‖ de informație pe teme de 

sănătate și igienă, făcându-le totodată mare plăcere copiilor și chiar părinților acestrora, care ne-au fost 

de un real sprijin și ajutor. 
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John Locke, spunea că ,,Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea 

minţii, el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principalele virtuţi ale înţelepciunii, să-i 

dea treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi şi de a imita tot ceea ce este 

excelent şi demn de laudă.‖, de aceea noi ca profesori trebuie să-i îndrumăm pe elevi spre atingerea 

tuturor idealurilor pe care și le propun. Acest lucru nu este posibil decât într-o societate în care calitatea 

vieții este pe primul loc. 

Avem privilegiul de a trăi într-o perioadă a exploziei informaţionale, generată de creşterea 

exponenţială a cunoştinţelor umane. Cu toate acestea, una dintre cele mai importante probleme cu care 

se confruntă societatea actuală la nivel global este creșterea numărului de persoane supraponderale și 

chiar obeze. În 2014, Organizația Mondială a Sănătății afirma că peste 1,9 miliarde de adulți sunt 

supraponderali, iar dintre aceștia 600 milioane sunt obeze. Unele dintre cauzele acestei probleme fiind 

identificate în: 

 Cunoștințe insuficiente despre un stil de viață sănătos și active 
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 Produsele alimentare nesănătoase, dar convenabile și ușor de procurat 

 Consumul de alimente fără valoare nutrițională 

 Lipsa mișcării zilnice 

 Nevoia de o mai bună autodisciplină 

 Poluarea 

În ultimul timp și în România această problemă a persoanelor supraponderale, mai ales în 

rândul tinerilor a devenit tot mai evidentă. În țara noastră, în zonele rurale populația trăiește mult mai 

sănătos decât la oraș, deoarece poluarea este mai redusă și se consumă alimente crescute în propria 

grădină. O astfel de zonă este comuna Rîu Sadului situată între Munții Cindrel și Munții Lotrului, de-a 

lungul râului Sadu. Este o comună pastorală, în care obiceiurile străvechi se păstrează încă de când s-au 

așezat aici primii locuitori. ,,Rîurenii‖, așa cum sunt numiți locuitorii comunei Rîu Sadului, folosesc în 

alimentația lor zilnică produse pe care și le procură din propria ogradă, iar aerul încă nepoluat de 

industrializare permite obținerea unor produse ,,bio‖. 

Este cunoscut că din cele mai vechi timpuri, odată cu modernizarea societății, stilul de viață al 

oamenilor s-a schimbat, de multe ori, nu în bine, așa cum ar fi normal. Unul dintre marii filosofi ai 

Antichității, Democrit spunea ,,Nimic nu se întâmplă din întâmplare, ci totul dintr-un temei și acesta cu 

necesitate‖. Nu există domeniu al vieții noastre moderne în care acest citat să nu se regăsească. 

Societatea actuală a devenit tot mai sedentară, iar poluarea este tot mai evidentă, produsele 

alimentare naturale fiind înlocuite cu cele sintetice, procesate. 

Ca profesori, la clasă de multe ori ne confruntăm cu întrebări, precum: De ce este nevoie să 

facem mișcare 30 de minute în fiecare zi, să mâncăm fructe și legume? sau De ce trăiau mai mult 

oamenii în trecut?. Încercând să răspundem la aceste întrebări, am descoperit cât de necesară este 

introducerea în programa de consiliere a informațiilor legate de modul cum ar trebui să ne hrănim în 

fiecare zi pentru a beneficia de o viață sănătoasă. În fiecare zi, citim statistici despre cum cancerul, 

declarat boala secolului XX și a secolului XXI, răpune tot mai mulți tineri. Toți spunem că ne dorim o 

viață lungă și fericită, unde boala și necazurile să nu ne atingă, dar oare facem ceva pentru a ne atinge 

acest țel? Se folosește tot mai des expresia latină ,,Mens sana în corpore sano‖, dar mișcarea nu este un 

obicei foarte răspândit la populația actuală, găsindu-se de multe ori scuze pentru a nu face mișcare, iar 

dacă adăugăm și o alimentație deficitară, este clar că țelul nu se va atinge. 

Statisticile arată că 80% din sănătatea noastră depinde de modul în care ne hrănim, dacă facem 

sport, dacă ne odihnim suficient, restul de 20% fiind transmis genetic și în strânsă legătură cu mediul 

înconjurător. 
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Lumea vorbește despre diete miraculoase pentru o siluetă de invidiat, însă nu se ține cont de 

faptul că aceste diete pot provoca diferite afecțiuni, deoarece corpul uman are nevoie de proteine 

sănătoase. Acestea pot fi găsite în legume, fructe, produse lactate, dar și în carne, iar o viață sănătoasă 

presupune folosirea acestor produse, alături de mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. La orele de 

biologie elevii au intrat în contact cu piramida alimentelor și ce reprezintă aceasta, precum și care ar fi 

farfuria perfectă pe care ar trebui să o mâncăm în fiecare zi. 

 

   

 

 

 

Studiile realizate de medicii nutriționiști au arătat că nu este nevoie să ținem diete pentru a avea 

dimensiunile unui fotomodel, este nevoie să respectăm câțiva pași pentru o viață sănătoasă. Primul pas 

este micul dejun care nu trebuie să lipsească din alimentația noastră, apoi o gustare (un fruct sau un 

iaurt), masa de prânz, urmată de o gustare (un fruct sau un iaurt) și cina. Esențial este să respectăm 

orele pentru masă, iar atunci corpul va folosi în procesul de ardere a caloriilor ceea ce are nevoie. 

La întrebarea, ,,De ce trăiau mai mult oamenii în trecut?‖, am încercat împreună cu elevii să 

analizăm care erau condițiile de mediu în care strămoșii noștri au trăit, de-a lungul tuturor perioadelor 

istorice. Dacă în Preistorie, până la descoperirea focului, produsele erau consumate așa cum se găseau 

în natură, odată cu descoperirea acestuia nivelul de viață s-a îmbunătățit. Mai apoi în Evul Mediu și în 

Epoca Modernă, când s-a înregistrat o migrare din lumea rurală spre orașul industrializat, au apărut 

boli, precum ,,ciuma neagră‖, determinată de lipsa igienei în orașele supraaglomerate. În Epoca 

Contemporană, marea problemă o reprezintă apariția alimentelor procesate și a ,,E-urilor‖ care în 

realitate nu au îmbunătățit viața, ci doar au crescut cantitatea de produse. Putem spune că tehnologia, 

poluarea, alimentele procesate, ,,E-urile‖, băuturile carbogazoase, țigările, drogurile nu au făcut altceva 

decât reducă anii de viață ai omului contemporan. 
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Organizațiile internaționale trag tot mai multe semnale cu privire la faptul că resursele 

alimentare ale Terrei sunt pe sfârșite din cauza modului în care omenirea înțelege să folosească ceea ce 

are. Se cumpără și se produce mai mult decât este nevoie, iar în final ,,planeta‖ își va lua tributul. 

Trebuie să protejăm Pământul și astfel ne vom proteja propria noastră sănătate. 

Copilul încă de la grădiniță intră în contact cu informații despre circuitul apei în natură. Putem 

să transpunem acest circuit într-un ciclu al vieții omului, care are nevoie de aer, apă și mâncare pentru a 

exista. Aceste trei elemente nu pot exista unul fără celălalt. Poluarea aerului determină poluarea apei, a 

solului și implicit a produselor pe care le consumăm. Apărarea pădurilor, ,,oxigenul planetei‖, 

reîmpădurirea, refacerea stratului de ozon va îmbunătăți și prelungi viața omului. 

Medicii și psihologii spun de multe ori că pentru ,,o viață sănătoasă‖ este nevoie ca mintea 

noastră să fie ,,sănătoasă‖, dar acest lucru nu este posibil fără o alimentație corespunzătoare și cât mai 

naturală. 

Dumitru Salade spunea că ,,a educa înseamnă a influența în mod intenționat, sistematic și 

organizat dezvoltarea intelectuală și fizică a tineretului în vederea realizării unui scop‖, iar scopul 

nostru este de a îmbunătăți lumea în care trăim pentru a avea ce lăsa urmașilor noștri. 

 

 

MATEMATICA  GRĂSIMILOR 

 

Prof. Vulpeș Titiana Petruța 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Grăsimile sunt amestecuri naturale de compoziţie complexă, alcătuite în cea mai mare proporţie 

din gliceride, în special trigliceride mixte. Ele pot fi clasificate după mai multe criterii.  Unul dintre 

criteriile după care se pot clasifica grăsimile este în funcție de gradul de saturare. Astfel acizii grași 

componenți ai grăsimilor se împart in: 

 acizi grași saturați – se găsesc în carne, mezeluri, ouă și lactate integrale; 

 acizi grași mononesaturați - se găsesc mai ales în uleiul de măsline, grăsimea de gâscă și de 

rață, pateul de gâscă;  

 acizi grași polinesaturați – în această categorie intră grăsimile lichide la temperatura camerei 

(uleiul de floarea soarelui, de măsline, de rapiță) precum și cele de pește. 

Nu toate grăsimile se inscriu în cele trei categorii menționate. 
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 Cum putem explica faptul că, însumând cantitățile de grăsimi de pe etichetele produselor 

alimentare, nu ne iese suma înscrisă acolo? Prin urmare, adunând gramele de grăsimi saturate, 

polinesaturate și mononesaturate, obținem o cifră mai mică decât cea trecută la rubrica ‖grăsimi totale‖.  

Există și alte grăsimi care nu sunt trecute pe listă? 

În acest context am luat din cămară un pachet de  ‖Belvita Forest Breakfast Forest Fruit‖ și iată 

ce am descoperit în căsuța de informații nutriționale, pe coloana cantităților de grăsime 

corespunzătoare/1 biscuit (12,5g): Grăsimi - 1,9 g; din care acizi grași saturați – 0,2 g. Dintr-o singură 

privire, până la valoarea totală de 1,9 grame grăsimi, lipsesc 1,7 grame. Ce s-a întâmplat cu celelalte 

1,7 g lipsă? 

Uitându-mă pe un pachet de ‖Premium Original Salatine Crackers‖, și mai rău. Cele două 

grame de grăsimi totale sunt obținute din zero grame de grăsimi saturate, zero grame de grăsimi 

polinesaturate și zero grame de grăsimi mononesaturate.  De când, 0+0+0 = 2 ? Este cu adevărat ciudat! 

Din dorința de a-mi explica această ciudățenie, intru pe site-ul ANPC, agenția care stabilește regulile 

etichetării produselor alimentare și încerc să caut câteva răspunsuri la următoarea întrebare: 

 Întrebare: Suma acizilor grași saturați, mononesaturați și polinesaturați trebuie să fie egală 

cu valoarea totală a grăsimilor?  

 Răspuns: Nu. În general, suma cantităților de acizi grași este mai mică decât cantitatea 

totală de grăsimi, deoarece nu sunt incluse masele unor componenți ai grăsimii, cum ar fi acizii grași 

de tip trans și glicerolul. 

În cele ce urmează voi încerca să explic acest răspuns: o moleculă de grăsime este compusă din 

două părți, una reprezentată de glicerol, cealaltă, de acidul gras. Deși numărul de grame trecut pe 

etichetă la categoria ‖grăsimi totale‖ indică, cu adevărat, masa tuturor moleculelor de grăsime, cu 

întregul lor conținut de glicerol și de alte elemente, rublicile ‖grăsimi saturate‖, ‖grăsimi 

polinesaturate‖ și ‖grăsimi mononesaturate‖ indică numai masele acizilor grași. Cantitatea care ne iese 

în minus reprezintă masele combinate ale părților de glicerol din toate moleculele de grăsime. 

Totuși, de ce etichetele spun că acele mase aparțin unor ‖grăsimi‖ evitând denumirea corectă, 

de acizi grași? Există două motive: 

 Pe consumatori nu-i interesează în general decât cantitățile relative de elemente saturate sau 

nesaturate din grăsimile consumate, iar acestea sunt determinate doar de acele părți ale moleculelor ce 

corespund acizilor grași; 

 Spațiul de etichetare este destul de mic, iar cuvintele ‖acizi grași‖ ocupă mai mult spațiu decât 

cuvântul ‖grăsimi‖. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 4, februarie 2017 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

456 

 

Cred că explicația este destul de bună, dar formularea neadecvată tot poate supăra consumatori  

meticuloși de genul meu.  

Căsuța cu informații nutriționale conţine și alte lipsuri, deoarece masele acizilor grași ‖trans‖ nu 

sunt incluse în el, iar aceștia au de obicei o preponderență mai mare dacât glicerolii, atunci când se 

pune problema determinării cantității ce ne iese lipsă la adunare.  

Acizii graşi ”trans” sunt grăsimi de origine vegetală, care în urma unei reacții chimice, 

schimbă structura moleculei. Acestea conţin izomerii ‖trans‖ de acizi graşi şi se găsesc în alternative 

ieftine de unt, margarină și grăsimi de panificație. Acești acizi cresc nivelul colesterolului LDL* 

(denumit colesterol ‖rău‖) din sânge exact la fel de mult  ca acizii grași natural saturați. 

Uleiurile vegetale parțial hidrogenate pot conține cantități substanțiale de acizi grași ‖trans‖, 

însă, în mare măsură din cauza dificultăților ridicate de determinare a acestor cantități, ei nu figurează 

într-o rubrică separată a tabelelor de pe etichete. 

În încercările noastre de prelungire a vieții, vom dori să dăm atenție cantității de ”grăsimi 

totale” de pe etichete, dar este important să deosebim ”grăsimile bune” (Grăsimile polinesaturate se 

găsesc, de exemplu, în: pește gras precum somonul, heringul și macroul; plante din care se extrage ulei, 

cum ar fi floarea-soarelui. Grăsimile mononesaturate se găsesc, de exemplu, în: uleiul de măsline, 

uleiul de rapiță, unele nuci, precum nucile de Brazilia; fructele de avocado) de ”grăsimile rele” 

(Grăsimile saturate se găsesc, de exemplu, în: unt, cărnuri grase, brânză, lapte integral. Grăsimile 

‖trans‖ se găsesc, de exemplu, în: alimente procesate precum prăjiturile și produsele de patiserie, 

mâncare uscată tip fast-food și mâncare cumpărată de la standuri), indiferent de numărul lor de grame 

și să luăm în considerare cantitățile relative de acizi grași saturați, polinesaturați, și mononesaturați.  

În concluzie, există vreun tip de grăsime care nu conține deloc acizi grași? Nu. Atunci nu ar mai 

fi grăsime, dar ANPC permite producătorilor să scrie ‖zero grame‖ de grăsime sau de acizi grași în 

cazul în care masa lor nu depășește 0,5 g / porție. Cu alte cuvinte, regulile aritmetice învățate în primii 

ani de școală nu sunt în pericol. 
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CURĂȚENIA, CARTEA MEA DE VIZITĂ! 

 

Prof. Zafiu Emanuela-Ionela     

Școala Gimnazială “Nanu Muscel” Câmpulung Muscel,  jud. Argeș 

 

 Motto: “Mai ales sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, într-

adevăr, un cerșetor sănătos este mai fericit decât un rege bolnav”. ( Schopenhauer) 
  

 Un stil de viaţă nu se formează la vârsta adultă, ci încă de la vârste fragede copilul trebuie 

îndrumat spre a adopta o atitudine pentru un stil de viaţă sănătos, prin cultivarea deprinderilor 

sănătoase şi prin exemple de bune practici din partea celorlalţi membri ai familiei sale. Dar la acestea 

se adaugă, în timp, influenţele din partea şcolii, a anturajului, a mass-mediei, mai ales că şi copiii, dar şi 

mulţi dintre adulţi iau informaţii „de-a gata‖, asimilându-le deficitar şi aplicându-le inadecvat, uneori 

fără niciun discernământ. 

 Curățenia devine un imperativ major în măsura în care o situăm în prim plan al activităților 

desfășurate pentru întreținerea stării de sănătate și în măsura în care sănătatea va deveni componenta 

numărul unu, interesul pentru om. Putem vorbi despre curățenie referindu-ne la diferite aspecte 

precum: 

 curățenia spiritului, a sufletului 

 curățenia corporal 

 curățenia vestimentară 

 curățenia mediului ambiant (clasa, camera de locuit, strada, cartierul, orașul, etc.) 

 Aceste aspecte la care raportăm curățenia pot deveni puncte de reper în apreciere, în a ne 

formula o impresie, o imagine despre una sau mai multe persoane. 

 Cu alte cuvinte, curățenia nu este numai o condiție, un factor care asigură starea de sănătate, 

constituie și un mod de exprimare al educației atitudinale față de cei din jur, față de sine, față de mediul 

ambiant. Prin metodele însușite privind întreținerea curățeniei prin atitudinile exprimate, completăm 

imaginea de sine cu funcția estetică, morală, pedagogică. Avem tendința deseori când întâlnim o 

persoană să observăm și să analizăm: 

 modul cum este îmbrăcată; 

 ce aspect au hainele și cât sunt de îngrijite; 

 dacă părul, fața, mâinile sunt îngrijite; 
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 dacă în totalitate omul emană prospețime; 

 ordinea generală pe care ți-o exprimă persoana. 

 Există persoane care manifestă un spirit deosebit pentru întreținerea curățeniei în mediul intim 

(casa, familia), neglijând preocuparea față de propria persoană. Există elevi care acasă își însușesc 

normele de curățenie, le respectă, uitând de ele la școală, pe stradă etc. Acest lucru semnifică o educație 

deficitară, care-și pune amprenta asupra judecăților ce se emit privind acest elev.  

 Sunt alții care pun un preț deosebit pe aspectul propriei persoane fie în totalitate, fie parțial – 

îngrijesc curățenia corpului sau numai pe cea vestimentară (ceea ce se vede). Aceștia pot fi văzuți în 

mediul familiei sau al clasei cu comportamente surprinzătoare, adesea cu indiferență față de ceea ce 

este în jurul lor.  Elevii nu trebuie să uite că prin curățenie: 

 păstrăm echilibrul sănătății noastre, împiedicând apariția diferitelor boli, infecții, precum și 

dezvoltarea mediului favorizant lor; 

 prin curățenie ne creăm un mediu ambiant plăcut, confortabil, păstrându-ne un tonus optim 

pentru activitatea ce o desfășurăm; 

 întreținem o stare psiho-afectivă, suport al generării stării de ,,bine‖ general; 

 realizăm prima prezentare a propriei ființe spre lume; 

 prin impresia creată, inducem celor din jur atitudini de respect, apreciere, plăcerea de a fi cu 

noi. 

 Aspectul neîngrijit, murdar, mirosurile neplăcute, ca urmare a lipsei de igienă corporală atrag 

din partea colegilor, prietenilor refuzul de a colabora, dezvoltă repulsie și chiar disprețul pentru 

calitatea de a fi om.  

 Copiii trebuie să nu uite că la prima vedere, când ne întâlnim cu o persoană, înainte de a purta o 

convorbire care ne poate ajuta să emitem o apreciere privind preocupările, nivelul intelectual, cultural, 

social etc., înainte de toate ne prezentăm ca persoană fizică, întindem mâna. Putem fi purtători de valori 

esențiale, dar care se vor descoperi  în urma formării primei imagini pe care ne-o dă aspectul îngrijit 

sau nu, curat sau murdar. Și tot ceea ce este valoros în noi prinde un gust amar dacă prima imagine a 

fost defavorabilă. 
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE LA PREȘCOLARI 

 

Prof. ȋnv. preșcolar Zarvă Georgeta - Grădiniţa Nr. 4 București 

Prof. ȋnv. preșcolar Nicolescu Florica - Grădiniţa Nr. 4 București 

 

Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului.  

 Educaţia pentru sănătate, ȋncă de la vȃrsta preșcolară, reprezintă una din principalele căi de 

promovare a cunoștinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii și totodată de formare a 

atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Educaţia pentru 

sănătate este o activitate coplexă, desfășurată cu scopul formării unor comportamente igienice, ȋnsușirii 

unor noţiuni specifice, găsirii unor modalităţi eficiente de protejare ȋmpotriva ȋmbolnăvirilor și de 

prevenire a unor comportamente de risc, formarea unei culturi sanitare care să favorizeze adaptarea la 

mediu. Aceasta asigură asimilarea și aplicarea unui ansamblu de cunoștinţe, deprinderi, comportamente 

acceptabile ca valori sociale, contribuind astfel la formarea personalităţii viitorului adult, fapt pentru 

care se recomandă ȋnceperea ei de timpuriu.                                                                                    

La vȃrsta preșcolarǎ copiii își însușesc comportamente prin observarea și imitarea adulților. 

Pǎrinții și adulții care interacționeazǎ direct cu copiii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor 

cu rol protectiv asupra sǎnǎtǎții. Adulții inflenţeazǎ comportamentele adoptate de copii prin modelul pe 

care îl reprezintǎ. De asemenea, aceștia sunt principalii factori care decid modalitatea de petrecere a 

timpului liber și modul de alimentație al copiilor. Pǎrinții și personalul grǎdiniței sunt cei care 

influențeazǎ preferințele copiilor și atitudinea lor fațǎ de comportamentul alimentar și exercițiul fizic  

prin întǎririle și recțiile aversive pe care le exprimǎ. 

Un rol essenţial ȋn educarea și păstrarea stării de sănătate ȋl au deprinderile igienice. 

Deprinderea de a se spăla pe mȃini se formează ȋncă de la grupa mică, ȋnsă se reia și se perfecţionează 

la grupa mare și mijlocie. La vȃrsta preșcolară se formează deprinderi ca: deprinderea de a folosi 

șerveţelul, deprinderea de a folosi tacȃmurile, deprinderea de a se ȋmbraca și dezbrăca, deprinderea de a 

se ȋncălţa și descălţa, deprinderea de a respecta programul zilnic, deprinderea de a nu deteriora 

jucăriile. Elaborarea deprinderilor igienice facilitează dezvoltarea armonioasă a copilului prin formarea 

unui comportament igienic.   

Educaţia pentru sănătate ocupă un rol important printre activităţile desfăşurate la grădiniţă. În 

acest sens, cadrelor didactice le revine rolul de a transmite copiilor cunoştiinţe despre sănătate şi de a 

contribui la formarea deprinderilor de viaţă sănătoasă, adecvate vârstei la care se află ei, stadiului de 
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dezvoltare psihologică şi cerinţelor vieţii sociale. Pe măsură ce aceste deprinderi se formează prin 

diferite metode şi mijloace educative, devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente primare de bună 

educaţie. 

Forme  de  educaţie  sanitară  adecvate  vȃrstei  preșcolare, necesare formării deprinderilor și    

obisnuinţelor igienice, adaptate  problematicii educativ-sanitare și particularităţilor de vȃrstă: jocul ca 

mijloc de educaţie sanitară (jocul de creaţie, de mișcare, senzorial, sportiv);  activităţile liber alese unde 

copiii se pot juca ȋn grupuri mici, cel mai frecvent joc este jocul „De-a doctorul‖ care le dă copiilor 

posibilitatea explorării corpului uman, identificarea organelor de simţ și rolul acestora, precum și reguli 

de igienă adecvate, modul de prevenire și ȋngrijire a diferitelor afecţiuni; povestirile și discuţiile libere 

cu copiii; observări organizate ȋn afara activităţii comune, cu prilejul plimbărilor și vizitelor; programul 

de zi cu zi, ca mijloc de educaţie sanitară (primirea copiilor, spălatul, micul dejun, prȃnzul, somnul, 

gustarea, activităţile şi jocurile recreative); 

Exemple de bune practici privind planificarea și organizarea unor activitǎți de educație pentru 

sǎnǎtate care au ca scop însușirea cunoștințelor, formarea și consolidarea deprinderilor copiilor: 

 Tema: ,,Suntem ceea ce mȃncǎm”  
 Pe panou sunt afișate imagini cu alimente esențiale pentru o alimentaţie sănătoasă și echilibrată. 

Printr-o scurtǎ convorbire se explicǎ importanța alimentelor, se propune copiilor sǎ completeze 

piramida alimentelor în funcție de importanța acestora în alimentație, cele care trebuie sǎ se afle la baza 

piramidei și riscurile anumitor produse ce ar trebui sǎ se consume în cantitǎți foarte reduse, astfel se vor 

așeza în vȃrful piramidei. Copiii vor primi câte un jeton reprezentând un aliment, iar aceștia îl vor așeza 

pe piramida desenatǎ pe tabla, în locul potrivit. Realizăm împreună piramida alimentației sănătoase. 

 Tema: ,,Vreau sǎ cresc voinic” 

Prin intermediul versurilor poeziei ,,Facem gimnasticǎ‖ scrisǎ de E. Caldararu (―Ca sǎ fim copii 

voinici/ Facem sport încǎ de mici./ Alergǎm ca iepurașii/ Și zburǎm ca fluturașii/ Facem tumbe fel de 

fel/ Ca și ursul Martinel./ Sǎrim cum ne e pe plac/ Ca broscuțele în lac./ Însǎ ce-i mai bine cǎ/ Facem și 

gimnasticǎ./ Unu-doi, unu- doi/ Faceți toți la fel ca noi.‖) dezvoltǎm copiilor o atitudine pozitivǎ fațǎ de 

activitatea fizicǎ.  

Practicarea sistematicǎ a exercițiului fizic împreună cu jocurile și activitǎțile în aer liber 

reprezintǎ activitǎți importante pentru o creștere armonioasǎ și sǎnǎtoasǎ a copiilor. La finalul unor 

activitǎți de educație pentru sǎnǎtate copiii primesc fișe de lucru cu sarcini ca: “Încercuiește imaginea 

în care copiii se joaca în aer liber”; “Coloreazǎ imaginile care reprezintǎ activități potrivite unui stil 

de viață sănătos.” 
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   Educația pentru sănătate este un drum sigur, prin care noțiunile ajung la copilul de vârsta 

preşcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian. 
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STRATEGII DE PREVENIRE A OBEZITĂŢII LA ŞCOLARI 

 

Prof. Zmău Cecilia-Elena 

Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi, jud. Iaşi 

 

Motto: „A şti nu este de ajuns; trebuie să aplici. A dori nu este destul; trebuie să şi acţionezi” 

(Goethe) 

 

Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât şi pentru societate, 

fiind totodată o condiţie esenţială a dezvoltării durabile a unei naţiuni. Păstrarea sănătății și lupta contra 

bolilor se înscriu printre cele mai importante preocupări ale omului atât în zilele noastre, cât și cu 

secole în urmă.  

Educația pentru sănătate își propune să ajute oamenii – fie ei adulți sau copii – să înțeleagă 

factorii care le afectează starea de sănătate și de aceea este legată obligatoriu de calitatea vieții, de 

promovarea bunăstării individului din punct de vedere fizic, social și mintal. Comportamentele privind 

alimentaţia şi  activitatea fizică trebuie cultivate prin educaţie, cât mai timpuriu. Educaţia privind stilul 

de viaţă sănătos în perioada copilăriei creează premisele câştigării unor deprinderi sanogene, pe toată 

durata vieţii personale. 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, acest tip de 

educație 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. 
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În România avem tot mai mulți copii care au un stil de viaţă departe de a fi sănătos și care au 

înlocuit mişcarea fizică, sportul, cu televizorul şi calculatorul. Consecinţele se văd în numărul din ce în 

ce mai mare al copiilor diagnosticaţi cu supraponderalitate sau obezitate. 

Obezitatea este una dintre cele mai importante ameninţări asupra sănătăţii în etapa actuală la 

nivel mondial şi naţional. Obezitatea este un fenomen tot mai des întâlnit în jurul nostru, zilnic vedem 

pe stradă sau la școală tot mai mulți copii supraponderali sau obezi. Aceștia vor purta efectele obezității 

toată viața, devenind adulți predispuși la diverse afecțiuni grave.  

Cauzele principale ale obezității la copii sunt alimentația bogată în zahăr, sare și grăsimi, 

precum și activitățile fizice reduse. Adulții trebuie să-i învețe pe copii că pentru a crește mari și 

sănătoși, ei au nevoie de aer, hrană cât  mai sănătoasă, apă, mișcare și odihnă. 

Existe dovezi ştiinţifice incontestabile că această boală pot fi prevenită sau apariţia ei poate fi 

întârziată prin câteva modificări ale stilului de viaţă, constând în esenţă, în adoptarea unei alimentaţii 

sănătoase (echilibrate, cu suficiente fructe şi legume, cu puţine dulciuri, grăsimi, sare şi alimente înalt 

procesate) şi în creşterea nivelului de activitate fizică. 

Prezenta lucrare oferă soluţii practice pentru prevenirea şi combaterea obezităţii la vârstă 

şcolară şi preşcolară prin conştientizarea copiilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a comunităţii. 

În vederea conştientizării problemei copiilor supraponderali este necesară implementarea unui 

program de activităţi şcolare, continuat cu aportul părinţilor şi în afara şcolii. În această perioadă, copiii 

îşi formează preferinţele legate de gusturi, îşi dezvoltă abilităţile fizice de bază şi atitudinile legate de 

alimentaţie şi mişcare. Activităţile desfăşurate la clasă au avut drept scop dezvoltarea atitudinilor, 

comportamentului activ şi proactiv, adaptarea unui stil de viaţă sănătos bazat pe mişcare, consumul 

zilnic de fructe şi legume, consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci precum şi servirea zilnică a 

micului dejun. 

Voi prezenta tipuri de activităţi pe care le-am implementat în şcoală, pentru promovarea unui 

stil de viaţă sănătos, în vederea diminuării numărului de elevi supraponderali sau obezi, pentru a 

influenţa unele comportamente: 

 Încurajarea consumului zilnic de fructe şi legume 

 Încurajarea consumului de apă 

 Formarea deprinderii de a consuma zilnic micul dejun 

 Implicarea copiilor în activităţi fizice de cel puţin 60 de minute zilnic 

Planificarea activităţilor/intervenţiilor s-a realizat fie succesiv, fie simultan pe mai multe/toate 

comportamentele fiind adaptate curricular pe nivelul de dezvoltare şi în funcţie de interesul copiilor, al 

părinţilor şi al cadrului didactic.  
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Obiectivele propuse au fost structurate pentru fiecare comportament pe două nivele de 

intervenţii: 

-elevii, care sunt principalul grup vizat; 

-părinţi/familiile copiilor, care constitue modele importante pentru aceştia; 

Pentru fiecare activitate au fost specificate strategiile didactice şi instrumentele folosite. În 

implementarea activităţilor s-au utilizat pe cât posibil strategii didactice interactive. 

 Activităţi pentru şcolari: 
 Activităţi educative în care se prezintă noţiuni despre comportamentul vizat şi despre 

importanţa lui pentru sănătate; 

 Realizarea de afiş, reclame,colaje; 

 Jocuri, scenete, vizite, plimbări, drumeţii şi excursii tematice; 

 Activităţi de monitorizare  a comportamentului zilnic/săptămânal; 

 Competiţii, concursuri 

 Activităţi pentru familiile copiilor: 
 Organizarea de evenimente cu implicarea familiilor (tur de gustare, tur de gătit, seminarii, 

work-shop-uri, adresate părinţilor pentru informare, conştientizare a atitudinilor faţă de alimentaţie şi 

mişcarea copilului); 

 Organizarea unor serbări ―Parada fructelor şi a legumelor‖; 

Activitatea cu tema „Să alegem ce este mai sănătos din alimentaţie?” a fost propusă pentru 

elevii din clasele primare, în cadrul orei de educaţie civică şi s-a desfăşurat după următoarea structură:  

 INFORMAȚII PENTRU PROFESORI: Disciplina-Educaţie civică 

În secolul vitezei este greu să duci o viaţă echilibrată, dar trebuie să învăţăm să ne facem timp 

pentru toate. Alimentaţia omului modern este considerată o „sinucidere lentă‖, aşadar trebuie să 

învăţăm să ne hrănim cu alimente sănătoase. 

Obiective: 

 Să aleagă sloganul potrivit unui stil de viaţă sănătos; 

 Să identifice greşelile făcute de Laurenţiu; 

 Să alcătuiască un meniu sănătos: 

 CONCEPTE-CHEIE: slogan, sănătate, meniu potrivit, hrană vie, alimentaţie raţională 

 RESURSE NECESARE: fişe de lucru, diplome, flip-charp, markere 

Desfăşurarea activităţii: 

Sloganul clasei 
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Propuneţi proverbe, maxime, aforisme despre sănătatea omului şi votaţi alegând ca slogan pe cel 

mai semnificativ. Sloganul ales ar poate fi: „Sănătatea vine din farfurie!‖, „Curăţenia este mama 

sănătăţii‖, „Alimentaţia este primul nostru medic‖. 

Decalogul sănătăţii (fişă de lucru) – în perechi elevii răspund la următoarele întrebări şi prezintă 

argumentând răspunsurile. 

Răspundeţi la următoarele întrebări : *Ce înseamnă „alimentaţie raţională‖? *Ce este „hrana vie‖? 

Studiu de caz – “Sfaturi pentru Laurenţiu” - Elevii, împărţiţi în patru grupe, dezbat o situaţie 

concretă, identifică greşelile făcute de Laurenţiu şi alcătuiesc un meniu sănătos: 

„Laurenţiu s-a trezit târziu, a luat o Coca-Cola din frigider, a pus-o în ghiozdan, n-a avut timp să 

mănânce şi a fugit spre şcoală. În prima pauză a băut sucul împreună cu colegul de bancă, au mestecat 

o gumă, iar în pauza mare au savurat nişte snacks-uri. Întors acasă, fără a se spăla pe mâini, Laurenţiu 

s-a aşezat în faţa televizorului ronţăind câţiva cremvurşti cu ketchup.‖ 

 Ce greşeli a făcut Laurenţiu? 

 Ce meniu i-aţi recomanda? 

Discuţii/ Întrebări de sprijin: Activitatea a promovat un stil de viaţă sănătos pe baza 

întrebărilor: De câte ori pe zi trebuie să mâncăm? Care sunt alimentele sănătoase? Cum stabilesc 

meniul corect? Ce cantitate de apă trebuie să consumi pe zi? Ce înseamnă alimentaţie raţională? Ce 

este hrana vie? 

Încheierea activității: La sfârşitul activiţăţii, va fi premiat meniul sănătos propus de grupa care 

a reuşit să combine alimentele adecvate. 

Concluzionând, lucrarea îşi propune să tragă indirect un semnal de alarmă şi să ofere soluţii 

practice în prevenirea şi în combaterea obezităţii cu o incidenţă tot mai mare la copiii de vârstă şcolară 

şi preşcolară. Ca instituție educațională, şcoala își exercită influențele educative asupra copiilor, atât 

prin acțiuni directe, cât și în mod indirect, prin felul în care își organizează elementele de mediu 

pedagogic. Cadrele didactice pot transmite copiilor cunoștințe despre sănătate și pot contribui la 

formarea deprinderilor de viață sănătoasă. 
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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 “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 
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