
 

 

 
 

             

 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION BĂNESCU” 

MANGALIA, 2021 

 
 ISSN 2360 – 3453  

                              ISSN-L 2360 – 3453  

 

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
REVISTĂ ELECTRONICĂ PENTRU TOATE ARIILE CURRICULARE 

 

Prof. VIRGINICA BARABAȘ     Prof. CORINA MIHALACHE 

 

Prof. NICOLETA TEODORESCU 

       



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

1 

 

 

ORGANIZATORI: 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA 

 

 

 

STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

SIMPOZION LOCAL CU PARTICIPARE 

NAŢIONALĂ 

 

MAI 2021 

 

MANGALIA 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

2 

 

 

Coordonatori: 

prof. Virginica BARABAȘ, prof. Corina MIHALACHE 

prof. Nicoleta TEODORESCU 

 

 

 

”STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

 

Mai 2021 

 

Mangalia 

 

  Revistă electronică pentru toate ariile 

curriculare 

 

 

ISSN 2360 – 3453  

                             ISSN-L 2360 – 3453  

 
 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

3 

 

 
Autorii își asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate şi  

conţinutul articolelor publicate. 
 
 

 
Echipa de implementare a proiectului: 

 

    Coordonatori: 

Prof. Virginica Barabaş 
Prof. Corina Mihalache  
Prof. Nicoleta Teodorescu 
 

Echipa de proiect: 

Prof. Roxana Vasilescu 

Prof. Rodica Şargu 

Prof. Alina Băiaşu 

Prof. Angelica Prenţu  
Prof. Gabriela Lipcea 

Prof. Livia Ocunschi 

 

Parteneri: 
 

ONG „Salvaţi Copiii!” 

Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului 
ONG L.A.M.A.J.I. SANA               

Centrul Medical „Stare Bună” 

Fundaţia Baylor-Marea Neagră 

ONG „Mare Nostrum”  

Clubul Artelor „Solteris” 

Mangalia TV 

Mangalia News 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

4 

 

 

 

Mulţumim tuturor celor care prin efortul lor şi-au adus contribuţia la realizarea 

acestei reviste şi la organizarea şi implementarea proiectului! 

 

 
 
 
 
 

Corectură: 
 

Prof. CORINA MIHALACHE – Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 
 
 
 
 

Sursa imaginilor din volum:  
 
Autorii lucrărilor şi Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

5 

 

 

 

 

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 cultură şi 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 un stil de viaţă sănătos. 

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.  
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MĂSURĂ - DIVERSITATE - ECHILIBRU, PREMISELE UNUI STIL DE VIAȚĂ 

SĂNĂTOS 

Prof. Nicoleta Monica Alexe  

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” București 

 

 Viața pe care o trăim în prezent nu seamănă cu modul în care au trăit părinții noștri, iar copiii de 

astăzi sunt mult mai expuși unor amenințări la adresa sănătății, amenințări pe care nu le-am fi intuit 

acum câteva decenii. De exemplu, nu ne-am fi închipuit că un copil va renunța la a juca șotron sau 

fotbal în aer liber și va alege să își petreacă timpul în fața unui monitor sau a unui televizor. De 

asemenea, nu ne-am fi gândit că principal preocupare a unei mame va trebui să fie aceea de a-i controla 

copilului său accesul la o alimentație care să nu-i dăuneze sănătății. 

 Dacă acum câteva decenii copiii erau prea slabi, în prezent mulți sunt supraponderali. Dacă pe 

atunci copiii își petreceau majoritatea timpului în aer liber, iar rolul părinților era acela de a-i trimite la 

lecții, în prezent copiii petrec prea mult timp în spații închise, iar părinții trebuie să îi stimuleze să iasă 

afară să facă mișcare și exercițiu fizic. 

 Societatea modernă trebuie să reacționeze la toate amenințările asupra stării de sănătate a 

copiilor. În acest sens, unul dintre principalele mijloace îl constituie educația, iar una dintre principalele 

entități cu rol de educație este școala. Argumentele care vin în sprijinul unui stil de viață sănătos sunt: 

1. Criza socio-economică cu care se confruntă România scade oportunitățile de a dezvolta și exersa 

abilitățile parentale, scade timpul petrecut împreună cu copilul, scade atenția alocată pentru înțelegerea 

noilor provocări sociale cu care se confruntă copilul și pentru modalitatea de a gestiona relația părinte-

copil și de a influența copilul în a face alegeri sănătoase. 

2. Anumite boli pot fi prevenite sau consecințele lor pot fi diminuate prin educația privind stilul de 

viață. Investiția în educarea tinerei generații garantează prosperitatea unei țări pe termen lung. 

3. Studiile științifice“. Comportamente în relație cu sănătatea la copiii școlari”, realizate după o 

metodologie a Organizației Mondiale a Sănătății de care dispunem în prezent, relevă următoarele: 

 Copiii din România nu au obișnuința să mănânce zilnic micul dejun. Mai puțin de jumătate 

dintre copiii de 11, 13 și 15 ani nu consumă micul dejun în fiecare zi. Problemele se accentuează cu 

vârsta, în special la fete. 

 Copiii din România fac prea puțină mișcare. În general, o fată din cinci și doar un băiat din trei 

fac o oră de mișcare moderată sau intensă zilnic, problema accentuându-se sever pe măsură ce se 

înaintează în vârstă. 
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 Copiii din România se uită prea mult la televizor. Doi din trei copii cu vârsta de 11 ani se uită la 

televizor mai mult de trei ore pe zi în timpul săptămânii, situația agravându-se cu înaintarea în vârstă. 

 Fiecare copil este special și, deși practic toți copiii trec prin aceleași stadii de dezvoltare și 

creștere, fiecare are propriul lui ritm. Ritmul dezvoltării depinde în mare măsură de potențialul cu care 

se nasc copiii, de mediul în care sunt crescuți, de stimularea pe care o primesc, dar și de starea de 

sănătate pe care o are fiecare copil. Creșterea reprezintă procesul prin care se realizează modificarea 

lungimii, greutății și a compoziției corporale cu maturizarea funcțiilor organismelor vii. Orice 

constrângere, de orice natură, inclusive nutrițională, survenită în cursul creșterii determină alterări ale 

structurii și funcțiilor organismului, dificil sau imposibil de recuperat ulterior. 

 Sănătatea a fost definită de Organizația Mondială a Sănătății ca o stare de bine din punct de 

vedere fizic, mental și social. Ea nu înseamnă numai absența bolii și a infirmității. Factorii care 

condiționează starea de sănătate sunt multipli: factori biologici (bagajul genetic, metabolismul), 

ambientali (sociali, fizico-chimici, culturali, educaționali), comportamentali (atitudini și obiceiuri). 

 În continuare voi prezenta un model de lecție care poate fi aplicat elevilor de gimnaziu, în care 

voi puncta câteva îndrumări metodologice cu caracter de recomandare, acestea putând fi completate cu 

alte tipuri de activități, strategii și instrumente didactice în raport cu interesul manifestat de elevi. 

 Lecția 1: Ce înseamnă să fim sănătoși? 

Cadrul conceptual 

Se va pune accent pe dezvoltarea armonioasă, relația aspect fizic-stare de sănătate, diferența stare de 

sănătate-boală, relația stare de sănătate-randament școlar-succes. 

Competențe educaționale 

1. Să descrie conceptul de sănătate. 

2. Să explice termenul creștere armonioasă. 

Obiective operaționale 

 Să descrie diferența dintre starea de sănătate și boală 

 Să conștientizeze rolul alimentației în menținerea stării de sănătate și pentru creștere 

 Să conștientizeze rolul mișcării zilnice în menținerea stării de sănătate 

 Să conștientizeze beneficiile menținerii sănătății și ale creșterii armonioase 

Strategii didactice folosite: 

 Conversația euristică în scopul clarificării noțiunilor de sănătate, boală, randament școlar, 

aspect fizic. 

Metoda ciorchinelui: 
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 Evidențierea de către elevi a legăturilor dintre starea de sănătate și creșterea armonioasă, prin 

găsirea sensurilor și a asociațiilor dintre acestea. Fiecare elev răspunde la întrebările de la această 

activitate, iar răspunsurile sunt adunate și scrise pe tablă: pe o coloană beneficiile menținerii stării de 

sănătate, pe altă coloană neajunsurile determinate de îmbolnăvire. 

Joc de rol 

 Elevii se vor împărți în două echipe: echipa roșie și echipa galbenă. Prima echipă va desemna 

un reprezentant care va juca rolul Copilul sănătos, iar cea de-a doua Copilul bolnav. Fiecare personaj se 

va prezenta în fața echipei concurente. Pe baza activităților mimate o echipă va face lista beneficiilor 

menținerii stării de sănătate, iar cealaltă lista neajunsurilor determinate de îmbolnăvire. 

Joc 

 Copiii vor fi îndrumați să descrie /să mimeze cel puțin următoarele activități: 
 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri la exercițiile propuse în fișa de lucru. 

Elevii vor fi îndrumați să identifice cel puțin următoarele comportamente: 

PERSONAJUL COMPORTAMENT 

SĂNĂTOS 

COMPORTAMENT NESĂNĂTOS 

Elev 1-Corina Face mișcare după școală 

împreună cu prietenii ei. Este 

probabil o fată sociabilă, 
populară, iar mișcarea o ajută să 
se relaxeze după școală și să aibă 

prieteni. 

 

Elev 2-Tudor Poate fi interesant și educativ să 
se joace pe calculator (dar nu în 

fiecare zi, nu mai mult de o oră 

pe zi) 

Stă prea mult la calculator, în special seara. 
Acest lucru îi perturbă programul de odihnă și 

îi scade randamentul școlar. La școală orele 

trec greu pentru el, este obosit. 

Când sunt sănătos Când nu sunt sănătos 

 Merg la școală 
 Îmi fac lecțiile 
 Mănânc cu poftă 
 Mă joc cu prietenii mei 
 Ies la plimbare 
 Merg în excursii 
 Fac sport, sunt plin de energie 

 Stau în pat 
 Am febră 
 Mă doare gâtul, nu pot înghiți 
 Tușesc și îmicurgenasul 
 Nu mănânc 
 Lipsesc de la școală 
 Nu ies la joacă sau la plimbare afară 
 Nu mă joc, mă plictisesc 
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Elev 3-Andra Este bine să își ajute părinții la 
cumpărături, dar… 

A cumpărat prea multe dulciuri, s-a uitat prea 

mult seara la televizor și a ronțăit dulciuri la 

TV. 

Elev 4- Alex Joacă fotbal după școală. Iar la 
sfârșit de săptămână face mișcare 
cu familia. 

 

Elev 5-Ilinca Este preocupată să recupereze 

lecțiile la care a lipsit. 
Este plictisită, nu are randament și nici poftă 
de mâncare. 

 

Fișă de lucru: 

Caracterizați fiecare copil. Ce părere aveți despre ce îi place fiecăruia. 

CORINA 

 

Mie cel mai mult îmi place să ies afară cu prietenele. 

Aseară, după școală am fost în parc. 

TUDOR 

Mie îmi place să mă joc pe calculator. Am niște jocuri cool. 

Aseară am stat până târziu și am ajuns la nivelul 7. 

Abia aștept să mă joc din nou. 

Azi la școală, orele au trecut greu. Era cât pe ce să ațipesc. 

ANDRA 

 

Eu am fost cu mama la cumpărături.  

Mi-a cumpăratciocolată, prăjituri, bomboane…apoi am ronțăit toată seara la 

televizor. 

ALEX 

 

Eu am jucat fotbal după ore cu băieții. 

La sfârșit de săptămână o să ies în parc cu fratele meu și cu părinții. 

Ne împărțim pe echipe și facem un meci tare. 
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Mama nu e prea bună la pase, dar apără bine. 

ILINCA 

 

Eu la sfârșit de săptămână o să stau în casă, să recuperez. 

Am fost bolnavă săptămâna trecută. 

Am lipsit de la școală și sunt în urmă cu lecțiile. 

Am stat toată săptămâna în casă și m-am plictisit. 

Nu eram în formă deloc și nici nu îmi era foame. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS CU O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Dumitru Amacsinoae  

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

      Alimentația este un proces voluntar și conștient și tocmai de aceea poate fi educabilă. Aceasta 

depinde de o decizie liberă a individului. În concluzie, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase 

reclamă la o convingere profundă. Alimentația este fără îndoială, obiceiul care influențează cel mai 

mult sănătatea oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai constant de-a 

lungul vieții noastre. Doctorul Oseler, renumitul medic canadian, spunea că 90% dintre toate 

afecțiunile, cu excepția infecțiilor și a accidentelor, sunt strâns legate de alimentație. 

      Pentru a trăi, omul are nevoie de putere, forță vitală, energie. Una din modalitațiile de a dobândi 

energie pentru viață este alimentația. Influența alimentației asupra sănătății noastre este foarte mare. 

Hrana pe care o ingerăm constituie combustibilul care face să funcționeze mașinăria atât de complexă a 

ființei noastre. Așa cum nu este totuna dacă unei mașini construită să meargă pe benzină i se pune 

motorină, la fel omului trebuie să i se ofere un “combustibil” potrivit.  

      Alimentele pe care le consumăm conțin diverse substanțe nutritive. Unele construiesc și repară 

țesuturi – care sunt componentele organismelor noastre cum ar fi oasele, mușchii, pielea, părul etc. 

Altele furnizează energie sau elimină toxinele care, dacă nu ar fi eliminate, ar fi un pericol pentru 

organism, deci, este important să consumăm o varietate de alimente care împreună să conțină cantitatea 

potrivită din fiecare substanță nutritivă. Dacă un aliment este consumat în exces, iar altul nu este 

consumat îndeajuns, unele funcții ale corpului vor fi afectate, reflectându-se în starea generală a 

sănătății. 

 Grupe de alimente 

      Toate elementele nutritive, grupate în cele șase categorii, sunt esențiale pentru viață. Datorită 

faptului că niciun aliment nu le cuprinde pe toate, trebuie să consumăm alimente variate. Pregătirea 

hranei este o știință la cel mai înalt sens al cuvântului, iar servirea ei, modul în care îi putem face pe 

membrii familiei noastre să beneficieze de ea, este o artă. În principal, alimentele se împart în șase 

grupe raportate la conținutul lor în nutrienți:  

 Prima grupă: 
 Cuprinde cereale integrale și produse din cereale. Exemple: grâu, porumb, orez, secară, ovăz, 

orz, mei, pâine, paste făinoase, fulgi de cereale, tărâțe, mussli etc. 
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  Elementele nutritive conținute sunt: glucide complexe (în cantitate foarte mare), fibre vegetale, 

proteine, vitamine (în special complexul B), săruri minerale (calciu, cupru, mangan, fluor, crom etc.). 

Din acestea trebuie să consumăm zilnic din belșug, adică 6-11 porții. O porție înseamnă: o felie pâine, 

½ cană cereale integrale fierte, ¾ cană cereale uscate, ½ cană paste făinoase fierte, ¼ cană mussli. 

Luând ca medie 8 porții cereale pe zi, să vedem din ce le-am putea primi: de exemplu 5 felii de pâine (5 

porții), 1 cană grâu fiert (2 porții), 2 găluște griș (1 porție); sau o farfurie pilaf de orez (3 porții), o 

farfurie mămăligă (2 porții), 3 felii de pâine (3 porții); o farfurie spagheti (3 porții), 11/2 cană fulgi de 

ovăz (2 porții), 3 felii de pâine (3 porții). Observăm că nu este greu să ne asigurăm necesarul din 

această grupă în fiecare zi, atenție însă: este ideal să folosim pâine neagră, pâine graham.  

 A doua grupă: 
    Cuprinde legume: cartofi, morcovi, varză, țelină, ceapă, usturoi, spanac, salată, roșii, castraveți, 

sfeclă, gulie, conopidă, gogoșari, ștevie, vinete etc. Elementele nutritive pe care le conțin sunt: fibre, 

vitamine, săruri minerale (potasiu, calciu, mangeziu, fier, zinc etc.), proteine în cantități mici și într-o 

foarte mică cantitate grăsimi. Legume trebuie să consumăm zilnic cca 3-5 porții. O porție înseamnă o 

cană legume crude, ½ cană legume crude tocate, ½ legume fierte, ¾ cană suc de legume. Luând o 

medie de 4 porții pe zi să vedem din ce ni le putem procura: o farfurie cartofi piure (3 porții), o cană 

salată verde (o porție) sau o farfurie ciorbă de legume (o porție), o cană sfeclă roșie (2 porții), două 

chifteluțe de varză (o porție).  

 A treia grupă: 
   Cuprinde fructe:  

- proaspete: mere, pere, portocale, lămâi, caise, piersici, cireșe, vișine, banane, kiwi, ananas, prune, 

capșuni, gutui, zmeură, fragi etc. 

- uscate: prune uscate, mere uscate, stafide, smochine, curmale etc. 

   Elementele nutritive pe care le conțin sunt: glucide, lipide (conținut slab), proteine, vitamine, 

fibre (în cantități mari), săruri minerale. Din fructe trebuie consumate 2-4 porții pe zi. O porție de fructe 

înseamnă: un fruct proaspăt de mărime medie, ½ cană fructe din compot, ¼ cană fructe uscate, ¾ cană 

suc de fructe. Trebuie asigurată o varietate de fructe zilnic, pentru a duce o viață sănătoasă. A se 

consuma întotdeauna fructe de sezon, eventual a se face cure de fructe. 

 A patra grupă: 
    Cuprinde leguminoase: fasole, mazăre, soia, linte, bob năut; nuci, alune, arahide, migdale; 

semințe: susan, floarea soarelui, dovleac; înlocuitori de carne: tofu (brânză de soia), preparate din soia. 

Conținutul în elemente nutritive: proteine, fibre, vitame (B6, E, Ni acina), acid linoleic. Din această 

grupă se consumă moderat 2-3 porții pe zi, o porție înseamnă: ½ cană leguminoase gătite, 1/3 cană nuci 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

18 

 

sau alune, 2 linguri unt de alune, ¼ cană semințe, 2 albușuri ou, ½ cană tofu și ¼ preparate soia. 

Importantă este de asemenea alternarea lor. De exemplu: o zi: fasole bătută; a II-a zi: pateu de soia; a 

III-a zi: unt de arahide; a IV-a zi: mâncare de mazăre etc. la una din mesele zilei. 

 A cincea grupă: 
     Cuprinde produse lactate și derivate degresate: lapte, lapte bătut, iaurt, brânză de vaci, telemea, 

caș, urdă, lapte de soia, brânză de soia. Conțin următoarele elemente nutritive: săruri minerale (calciu, 

fosfor, potasiu etc.), vitamine (A, D, E, B2, B12), proteine. Din această grupă trebuie consumate zilnic 

2-3 porții. O porție înseamnă: o cană lapte degresat, o cană lapte de soia, ¾ cană brânză de vaci, 45g de 

caș, telemea, o cană iaurt. 

 A șasea grupă: 

    Cuprinde: grăsimi și uleiuri vegetale, sare, zahăr, miere, dulciuri, înghețată, smântână, unt, 

ouă. Din această grupă trebuie consumat cât de puțin cu putință. Fiecare lingură de grăsime crește cu 

5% procentul de calorii care provin din grăsimi. Fiecare linguriță de zahăr sporește cu 2% procentul de 

calorii ce provin din glucide.  

  Important:  

- a se limita deserturile la 2-3 pe săptămână; 

- a se consuma cu economie: miere, gem, jeleuri, siropuri, zahăr, dulciuri; 

- a se limita consumul de sare la o linguriță pe zi; 

- a se limita consumul de ulei la o linguriță pe zi; 

- untul poate fi eliminat complet (fiind o grăsime animală foarte bogată în colesterol) și înlocuit cu 

succes prin margarine complet vegetale, care nu conțin colesterol. 

 Cum mâncăm? 

 Pentru a ajunge la toate celulele corpului, elementele nutritive din alimente trebuie “desfăcute” 

în particulele cele mai fine. Ce înseamnă aceasta? În clipa în care mâncarea ajunge în cavitatea bucală 

trebuie mestecată foarte bine. Fiecare bol alimentar ajuns în gură trebuie mestecat de 40 de ori. Rar, în 

tihnă, fără grabă. Dacă vom mesteca bine mâncarea, nu va trebui să mâncăm mult (avantaj) și toate 

elementele nutritive vor ajunge la destinație. Deci, în cavitatea bucală, alimentele trebuie fărâmițate, 

foarte fin, pentru că, la urma urmei, în stomac nu avem dinți. Este mai de folos să nu servești o masă 

decât să mănânci în condiții neprielnice. Ce se întâmplă dacă nu mestecăm bine? Tot ce nu ajunge în 

faza minusculă de nutrient trece pur și simplu prin corp și este eliminat. Un alt lucru important este 

acela că nu trebuie să bem apă în timpul mesei pentru că digestia din stomac este încetinită. Dacă bem 

apă în timpul mesei alimentele vor sta mai mult timp în stomac și astfel îl suprasolicită și îl predispun 

la îmbolnăviri. 
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 Când mâncăm? 

      Multe boli provin din nerespectarea unui orar regulat pentru masă. Deci, ideal este să mâncăm 

la ore regulate. Nu se poate impune o regulă general, pentru că fiecare om are propriul său program. 

Însă în funcție de aceasta, fiecare trebuie să-și hotărască un timp pentru fiecare masă. Intervale regulate 

de masă și timp de repaus pentru organele digestive dau organismului ca întreg un ritm de lucru foarte 

benefic. Foarte importantă este masa de dimineață care ar trebui să fie cea mai conștientă. Nicidecum 

nu trebuie să ne îngăduim să nu servim micul dejun. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne 

culcăm mai repede seara, pentru a ne putea trezi mai devreme dimineață, ca să avem timp să mâncăm și 

timp necesar pregătirii mesei.  

 Cât mâncăm? 

      Dacă ajungem să ne corectăm deprinderile alimentare legate de cum mâncăm, nu va mai fi o 

problemă cât mâncăm. Mestecând bine alimentele, nu va mai fi nevoie să mâncăm mult. Este însă 

important să reamintim cât trebuie să consumăm din cele șase grupe de alimente și cât trebuie să 

reprezinte din aportul caloric total elementele nutritive.  

 Alimentația – cauza de îmbolnăvire 

      Progresele științei și tehnicii din ultimele decenii se văd pretutindeni. Modul de viață al 

generației actuale se deosebește foarte mult de cel al generațiilor anterioare, și lucrul acesta poate fi 

văzut chiar și numai comparând felul în care se hrăneau bunicii sau părinții noștri cu alimentația 

noastră. Hrana pe care o consumăm astăzi este prelucrată, rafinată, îndulcită, sărată și procesată chimic 

în fel și chip, pentru a produce senzații gustative bogate în calorii, dar bogate în substanțe nutritive. 

      În urmă cu 100 de ani, cca 10-15% dintre americani mureau ca urmare a bolilor coronariene și a 

accidentelor vasculare cerebrale. Astăzi cifra s-a ridicat la aproape 40%. Referitor la situația actuală, în 

ceea ce ne privește pe noi, românii, putem spune că este mai îngrijorătoare decât cea a americanilor. În 

1993, 12% din decesele de la noi din țară erau produse de cancer, iar 60% de boli cardiovasculare. 

      Alimentația bogată în grăsime contribuie la apariția bolilor cardiace, a diabetului etc., aceste 

boli atingând proporții epidemice. 

 Dictoane celebre despre alimentație. 
 “Un corp sănătos este ca o casă de vacanță. Un corp bolnav este ca o temniță”. [cf. Francis 

Bacon – filozof şi om politic englez] 

 “Dacă vrei să fii puternic cum este boul, mănâncă ceea ce mănâncă boul, dar nu mânca boul”. 

[cf. Edward Nelson – medic american contemporan] 

 “Să nu te căieşti niciodată că ai mâncat puţin”. [cf. Thomas Jefferson – preşedinte al S.U.A.] 
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ALIMENTAŢIA NOASTRĂ DE ZI CU ZI 

 

Prof. Beatrice-Mirela Andrei  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Alimentaţia este o activitate primordială şi vitală, care-i asigură omului supravieţuirea. Din cele 

mai vechi timpuri omul a fost preocupat de asigurarea hranei necesare funcţionării organismului. Dacă 

alimentaţia influenţează buna funcţionare a organismului uman, această funcţionare trebuie asigurată, 

mai ales la copii, până când aceştia ajung la maturitate din punct de vedere fizic şi, bineînţeles, 

continuată apoi pe tot parcursul vieţii. Este un proces voluntar și conștient, și de aceea, educabil, care 

depinde de o decizie liberă a individului. De aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase 

reclamă la o convingere profundă. Alimentația este, fără îndoială, obiceiul care influențează cel mai 

mult sănătatea oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai constant de-a 

lungul vieții noastre. Doctorul Oseler, renumitul medic canadian, spunea că 90% dintre toate 

afecțiunile, cu excepția infecțiilor și a accidentelor, sunt strâns legate de alimentație. Pentru a trăi omul 

are nevoie de putere, forță vitală, energie. „Alimentul tău să fie medicamentul tău și medicamentul tău 

să fie alimentul tău”. (cf. Hipocrate – medic grec). 

Alimentaţia raţională înseamnă dirijarea alimentaţiei după principii de fiziologie digestivă şi de 

metabolism general, în care aportul alimentar propriu-zis, trebuie corelat cu valoarea calorică a 

alimentelor ce compun masa copilului. Nutrienții, reprezintă un factor important al creşterii, dezvoltării 
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şi menţinerii stării de sănătate a copiilor. Pentru menţinerea sănătăţii copilului şi pentru creşterea 

capacităţii sale de muncă fizică sau intelectuală, este important ca alimentaţia zilnică, denumită raţie 

alimentară, să conţină principii alimentare de bază: proteine, glucide grăsimi, vitamine, săruri minerale, 

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

Copiii şi adolescenţii chetuiesc mai multă energie decât adulţii. Raportat la înălţimea şi 

greutatea lor corporală, nevoile calorice la copii sunt mai mari decât la adulţi, datorită faptului că 

organismul lor este în creştere şi dezvoltare. Substanţele nutritive aduse de sânge la nivelul celulelor şi 

ţesuturilor sunt o parte „arse” pentru producerea energiei, o altă parte se depozitează ca rezerve şi o 

ultimă parte se transformă în substanţe identice cu cele care intră în structura ţesuturilor şi organelor, 

aflate în creştere. 

Alimentaţia corectă cuprinde un real complex de factori şi acţiuni care asigură alegerea şi 

păstrarea corectă a produselor de natură alimentară. Acest lucru se realizează în scopul păstrării 

calităţilor nutritive, a eliminării posibilităţilor de infectare, a cunoaşterii regulilor de pregătire culinară 

a alimentelor şi a consumării lor. În acest mod ele vor fi asimilate de organism conform nevoilor sale 

energetice. 

În organismele vii, alimentele au trei roluri majore: energetic, plastic, catalitic. 

 Energia ce se dobândeşte în urma transformărilor ce le suportă alimentele se exprimă în calorii. 

Aceste calorii stau la baza tuturor proceselor fiziologice de la clipit, respiraţie, digestie, până la cele 

musculare şi intelectuale. 

 Rolul plastic al alimentelor este acela de a asigura substanţele necesare pentru refacerea 

ţesuturilor uzate sau distruse, dar şi la formarea de ţesuturi noi implicate în creştere. 

 Rolul catalitic priveşte activitatea compuşilor chimici aflaţi în alimente şi care intervin în mod 

direct în asimilarea şi dezasimilarea substanţelor conţinute în hrană. 

 Proteinele, glucidele şi grăsimile sunt foarte importante prin funcţia lor plastică şi de stimulare a 

unor funcţii vitale. Ele nu trebuie să lipsească sub nicio formă din alimentaţia omului. 

 Sărurile minerale au, de asemenea, rol plastic, calciul contribuind la formarea oaselor, iar fierul, 

la sinteza hemoglobinei. 

 Vitaminele îndeplinesc rol catalitic, fiind indispensabile desfăşurării armonioase a tuturor 

proceselor metabolice. 

Alimentele trebuie să corespundă nu doar din punct de vedere al calităţii, dar şi al cantităţii. Prin 

substanţele deficitare scade rezistenţa organismului în faţa bolilor şi a capacităţii de muncă. Este 

necesar să existe un program cât mai regulat al alimentaţiei şi nu unul haotic, tocmai pentru a asigura o 

activitate ritmică şi cu eficienţă maximă a organelor digestive. 
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Se impune, de asemenea, o alimentaţie echilibrată, cât mai variată, astfel încât să se asigure 

toate substanţele nutritive în proporţia necesară. Alimentaţia unilaterală, de exemplu – consumul doar 

de dulciuri şi făinoase, sau doar carne şi grăsimi, sau cantităţi mari de lapte cu refuzul cărnii şi al 

legumelor, toate acestea duc la tulburări serioase în creşterea şi dezvoltarea organismului: excesul de 

glucide duce la îngrăşare şi la tulburări de dezvoltare a sistemului osos şi muscular, carenţa acestora 

duce la slăbirea capacităţii funcţionale a organismului. Alimentaţia trebuie să fie completă, adică să 

procure organismului proteine, glucide, săruri minerale şi vitamine în anumite proporţii. Cum niciun 

aliment nu conţine toate aceste substanţe în proporţiile corespunzătoare nevoilor organismului este 

necesară o alimentaţie variată care să cuprindă toate cele opt grupe în care sunt împărţite alimentele în 

funcţie de valoarea lor biologică şi de substanţele pe care le conţin. Pentru acoperirea printr-o 

alimentaţie raţional organizată a tuturor nevoilor vitale ale organismului este necesar să se ştie ce 

mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm şi când mâncăm. 

Este important ca alimentele să fie proaspete, să fie corect preparate. În acest mod ne ferim de 

boli şi nu pierdem vitaminele şi sărurile minerale. Pentru ca alimentele să ne producă plăcere este 

important ca acestea să fie gustoase, să le preparăm în mod corect, cu un adaos de condimente şi arome 

în proporţii admise – toate acestea contribuie la o secreţie digestivă normală. 

Este important să ţinem seama de aceste reguli, întrucât alimentaţia unilaterală, luarea mesei la 

ore neregulate, ocupaţiile zilnice prea intense pot duce la pierderea apetitului şi la slăbirea organismului 

în sine şi a rezistenţei acestuia. 

Alimentaţia trebuie să se realizeze după o lege care poate fi numită ,,Legea de aur a 

alimentaţiei”, conform căreia între nevoile nutritive ale organismului şi cantităţile de nutrienţi preluate 

prin alimentaţie trebuie să existe un anumit echilibru. Dacă acest echilibru nu este păstrat, alimentaţia 

devine neraţională, răsfrângându-se negativ asupra creşterii, asupra capacităţii de muncă şi a stării de 

sănătate. Din acest punct de vedere constituie o greşeală nu numai lipsa sau insuficienţa unor substanţe 

nutritive, ci şi consumul lor exagerat faţă de nevoile organismului. Riscul este cu atât mai mare când 

consumul abuziv al unei substanţe nutritive se asociază cu insuficienţa alteia. Dacă echilibrul alimentar 

(în plus sau în minus) depăşeşte anumite limite şi se prelungeşte în timp, starea de sănătate este 

subminată şi pot apărea stări patologice numite boli de nutriţie, malnutriţia, distrofii, astfel: 

 insuficienţa substanţelor nutritive determină: slăbirea, rahitismul, pelagra, anemii nutriţionale, 

guşa endemică, hipo şi avitaminozele; 

 consumul peste nevoile reale ale organismului duce la obezitate, dislipidemii, diabet, gută, 

arteroscleroza, boli cardiovasculare. 
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Pentru ca alimentaţia să devină o cale de promovare a sănătăţii şi pentru a preveni apariţia unor 

boli cronice este necesar să se cunoască atât necesităţile nutritive ale organismului, cât şi compoziţia şi 

valoarea nutritivă a produselor alimentare. 

Pentru asigurarea unei stări de nutriție normale, este necesar ca alimentele consumate să aducă 

toate substanțele nutritive în cantități optime și în primul rând pe cele esențiale. Necesitățile nutritive 

variază mult de la o persoană la alta, depinzând de vârstă, sex, corpolență, felul și intensitatea activității 

și de condițiile mediului ambiant. Între nevoile nutritive ale organismului și cantitățile de substanțe 

nutritive aduse de alimente trebuie să existe un permanent echilibru. De îndată ce echilibrul nu este 

păstrat, alimentația devine nerațională, repercutându-se negativ asupra creșterii, capacității de muncă și 

stării de sănătate. Din acest punct de vedere, constituie o greșeală nu numai lipsa, ci şi insuficiența 

alteia. 

Pentru ca alimentația să devină o cale eficientă de promovare a sănătății și pentru a face 

profilaxia bolilor de nutriție, este necesar să se cunoască atât necesitățile nutritive ale organismului, cât 

și compoziția și valoarea nutritivă a produselor alimentare. Aceasta cu atât mai mult cu cât în ambele 

domenii au survenit profunde mutații în ultimele decenii. 

Noile condiții de viață și de muncă au modificat mult trebuințele nutritive ale populației. 

Înlocuirea forței omului prin mașini, dezvoltarea mijloacelor de transport, generalizarea confortului în 

familie și locul de muncă, facilitatea mijloacelor de comunicație, urbanizarea au făcut să scadă 

cheltuiala de energie și au mărit solicitarea nervoasă. În același timp, omul a acționat profund asupra 

alimentelor. Dezvoltând industria alimentară pune la dispoziția consumatorilor un bogat sortiment de 

produse mult modificate față de materiile prime naturale pentru care omul avea o experiență 

îndelungată. De multe ori, ca rezultat al prelucrărilor, se realizează dezechilibre prin concentrarea unor 

componenți nutritivi și îndepărtarea sau distrugerea altora. 

În aceste condiții, omul nu se mai poate bizui numai pe capacitatea instinctivă de adaptare a 

consumului de alimente la nevoile sale nutritive. El trebuie să învețe să mănânce și să-și formeze un 

comportament alimentar corect. 
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ALEGERI SĂNĂTOASE 

Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul programului național de educație pentru un stil de 
viață sănătos pentru copii și adolescenți 

 

Prof. psih. Carmen Silvia Andrei  

CJRAE Constanța - Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Salvați Copiii România promovează și apără dreptul copilului la sănătate, dezvoltând 

programe de informare pentru copii și tineri privind sănătatea fizică și emoțională, precum și de 

protecție a acestora împotriva oricărui comportament violent. 

 Alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, abundența în oferte pentru consum de substanțe 

(alcool, droguri, etnobotanice), corelate cu neglijarea parentală sau abuzul asupra copilului în familie și 

la școală, generează riscuri multiple pentru generații de copii și adolescenți, care nu au șanse corecte la 

sănătate, protecție și o calitate adecvată a vieții. 

 În România, 3 din 10 copii sunt supraponderali sau obezi, 42% dintre adolescenți, cu vârste 

între 15 și 18 ani, au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, 26% dintre băieţi şi 11% 
dintre fetele sub 13 ani au fumat prima ţigară înainte de a împlini 13 ani, iar 12% dintre 

adolescenţii români fumează canabis. Anual, 700 de fete sub 15 ani devin mame și sunt înregistrate 

peste 18000 de nașteri în rândul adolescentelor cu vârstă între 15 și 19 ani. 

 Violența între copii este într-o continuă creștere, în special sub forma fenomenului de bullying. 

73% dintre copii afirmă că au fost martorii unor situații de bullying în școală, 3 din 10 copii sunt 

excluși din grupul de colegi, 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, 1 

din 4 copii a fost umilit în fața colegilor. 
 Deși, în 2001, Ministerul Educației Naționale a elaborat Programul „Educația pentru sănătate în 

școala românească", adresat dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a 

unei calități a vieții, în practică acesta nu este accesibil elevilor. Educația pentru sănătate nu face 

parte din curriculum obligatoriu, având doar statut de materie opțională. Din estimările Ministerului 

Educației, această materie ajunge la doar 6% din totalul elevilor din România. 

 Salvați Copiii România derulează programe de informare/ educare adresate elevilor din toate 

ciclurile de învățământ în vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile. 

 Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea unei culturi școlare de promovare a sănătății 

copilului, fizică și emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva oricărui comportament 
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violent, prin sesiuni de informare, destinate copiilor din toate ciclurile de școlaritate, implementate de 

voluntari, cadre didactice și cadre medicale școlare. 

 Obiectivele proiectului: 

1. facilitarea însușirii de cunoștinte și deprinderi corecte în rândul elevilor privind adoptarea unui stil de 

viață sănătos; 

2. îmbunătățirea documentelor curriculare (materiale didactice, ghiduri pentru cadre didactice, 

materiale auxiliare, activități de predare-învățare-evaluare); 

3. creșterea cu 10% a numărului de unități de învățământ în care se implementează opționalul de 

Educație pentru Sănătate. 

 Programul de educație pentru un stil de viață sănătos este compus din 4 module care 

abordează teme specifice, în acord cu opționalul Ministerului Educației Naționale. 

1. Educație sexuală; 

2. Nutriție și exercițiu fizic; 

3. Prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase; 

4. Dezvoltarea abilităților emoționale și prevenirea și combaterea bullying-ului în școli. 

 Modulele elaborate au fost structurate pe nivele de școlarizare (grădiniță, ciclul primar, ciclul 

gimnazial, ciclul liceal) pentru a sprijini implementarea directă a programului cu copii de diferite vârste 

și niveluri de dezvoltare, vizând atât conținuturi teoretice, cât și activități practice. 

 Proiectul s-a desfășurat la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în peste 50 de 

localități, după cum urmează: în București și județele Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 

Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș, Vaslui. 

 Perioada: mai 2018- aprilie 2020 

 Rezultatele programului Alegeri sănătoase, la Liceul Teoretic ,,Callatis”: 

 1 Parteneriat educațional cu Organizația Salvați Copiii; 

 1 Sesiuni de training pentru profesorul consilier școlar; 

 10 elevi voluntari instruiți pentru a realiza sesiuni de informare la clasă; 

 2 module din 4 module implementate și 48 de sesiuni de informare: 

- Modulul - Prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase. 

- Modulul - Dezvoltarea abilităților emoționale și prevenirea și combaterea bullying-ului. 

 600 de elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal informați, beneficiari direcți 

 beneficiari indirecți: cadre didactice, părinții elevilor implicați direct, comunitatea 

 1 concurs desene, fotografii, postere pe tema programului 
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 “Să pot oferi colegilor mei informații despre sănătatea lor este motivația principală pentru 

care mă implic în sesiunile de informare. Este cea mai mare împlinire pentru mine să văd cum schimb 

mentalități.”  

(A.A. adolescent, elev voluntar programul Alegeri Sănătoase, Liceul Teoretic “Callatis”) 
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EDUCAREA ELEVILOR PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Doina Andrei  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

 Promovarea sănătății este una din principalele responsabilități ale școlii în vederea educării 

elevilor pentru un stil de viață sănătos.  

 Educația pentru sănătate reprezintă cel mai important moment al promovării sănătății și este 

definit ca activitatea care are ca scop creșterea stării de bine și prevenirea sau diminuarea bolii la 

indivizi și grupuri populaționale, prin influențarea în mod favorabil a atitudinilor, credințelor, 

cunoștințelor și comportamentelor, atât a celor care dețin puterea, cât și a comunității în general. 

 Conceptul de sănătate are asociat mai multe definiții dintre care cea mai folosită este cea oferită 

de Organizația Mondială a Sănătății, conform căreia sănătatea individului este „o stare de bine fizică, 

mentală și socială, și nu doar absența bolii sau a infirmității”. 

 Conceptul de viață sănătoasă are la rândul lui o accepțiune foarte largă. Tocmai din acest 

motiv, copiii și tinerii (elevii) trebuie să ajungă singuri să distingă între sănătate și boală prin raportare 

la valorile personale. Scopul educației pentru sănătate este de a preveni comportamentul de sănătate 

negativ și de a promova comportamentul de sănătate pozitiv. În acest sens, elevii vor fi încurajați să 

practice comportamente pozitive, iar numărul oamenilor care vor muri prematur va fi mai mic. 

Deoarece multe alegeri cu privire la stilul de viață încep în adolescență, școala, prin educația pentru 

sănătate, poate interveni în alegerea de către elevi a unui stil de viață sănătos. 

 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 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 a douăsprezecea, folosindu-se pentru 

fiecare ciclu de dezvoltare programe și materiale didactice adecvate vârstei. 

 Există o serie de argumente în favoarea realizării educației pentru sănătate în cadrul instituțiilor 

de învățământ: 

 în primul rând, unul din scopurile în sine ale activității în învățământ este informarea autorizată 

a copiilor și tinerilor privind diferite domenii ale culturii și științei, în paralel cu dezvoltarea de 

activități practice. În acest sens, educația pentru sănătate, ca parte a științelor medicale, vizează nu 
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numai transmiterea unui bagaj informativ corect din punct de vedere științific, cât mai ales, crearea 

unor comportamente individuale sănătoase și a unor atitudini ce corespund idealului educațional; 

 școala este un loc perfect pentru transmiterea cunoștințelor de educație pentru sănătate și are 

abilitatea dar și capacitatea de a se adresa unui procent reprezentativ din populație; 

 unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea impactului dorit este inițierea și realizarea 

programelor de educație pentru sănătate la vârste cât mai tinere. Conduita preventivă devine astfel un 

comportament care se realizează în timp, paralel cu dezvoltarea educativă. Asupra unei persoane deja 

formate, adulte, astfel de activități au întotdeauna un impact mai redus decât acțiunile similare, 

realizate la vârste mai timpurii; 

 școala are o mare autoritate morală, oferind posibilitatea educației formale și nonformale, iar 

materiile de studiu oficiale din școli capătă, la nivel psihologic individual, o importanță mult mai mare; 

 nu în ultimul rând, impactul semnificativ al acestor activități a fost demonstrat deja în alte state, 

prin studii și cercetări competente, autorizate. Chiar și în România, unde activitățile educative de acest 

tip au fost punctuale, studiile efectuate demonstrează acest lucru. 

 În funcție de componentele conceptului de sănătate educațională, obiectivele educației pentru 

sănătate pot fi diferențiate astfel: 

 informarea și autoinformarea subiecților educaționali în legătură cu tipurile de sănătate: 

somatică, mintală, fiziologică, intelectuală, afectivă, psihică, comportamentală; 

 dezvoltarea la subiecții educaționali a structurilor psihice de prelucrare a informațiilor cu privire 

la aceste tipuri de sănătate, a capacității de autoanaliză a stării proprii de sănătate, cu scopul orientării 

corecte către medic, în cazul constatării unei anumite probleme medicale sau legăturii acesteia cu 

educația; 

 antrenarea stărilor afective susținerii și dezvoltării sănătății: grija față de propria sănătate, 

încrederea în puterea de vindecare a specialiștilor etc.; 

 angajarea în procesul de dobândire, menținere și dezvoltare a sănătății proprii și a celor 

apropiați lor prin formarea deprinderilor, priceperilor și a abilităților minime, de autoîngrijire sau de 

îngrijire a celor apropiați. 

 Componentele educației pentru sănătate sunt reprezentate de: cunoștințele, concepțiile, opiniile, 

atitudinile și practicile populației școlare în domeniul sănătății.  

 Cunoștințele constituie de fapt baza educației pentru sănătate, ceea ce explică atenția deosebită 

care se acordă pe planul cercetărilor, depistării de finețe a nivelului de cunoștințe. Aceasta cu atât mai 

mult cu cât între cunoștințe și obișnuințe este o relație directă, în sensul că cei mai bine informați sunt 

înclinați mult mai frecvent decât cei neinformați să adopte un comportament sănătos. Cunoștințele nu 
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constituie o motivație suficientă pentru a produce modificări comportamentale decât atunci când sunt 

conforme cu nevoile și interesele grupului.  

 Opinia este ceea ce se consideră sau se crede adevărat, aprecierea comună, generalizată de către 

oameni a diferitelor probleme concrete de viață: politice, economice, sociale, sanitare, care exercită o 

puternică influență asupra conduitelor individuale sau de grup.  

 Atitudinea este strâns legată de termenul de valoare, înțelegând prin valoare un element comun 

unor situații care provoacă răspunsuri ale individului, iar prin atitudine răspunsul determinat de un 

asemenea element. Atitudinile iau naștere din experiențe și influențează comportamentul sub forma 

unei activizări și selectări a acțiunilor, producând influențe pozitive, negative sau indiferente.  

 La baza obișnuințelor, mai ales a celor igienice stau deprinderile. Pentru ca spălatul dinților să 

devină obișnuință se impune în prealabil elaborarea unor deprinderi corecte privind tehnica periajului 

dinților, ceea ce nu este întotdeauna ușor la vârsta adultă. De aceea formarea comportamentului, a 

obișnuințelor igienice și precedarea acestei acțiuni de cultivare a unor deprinderi corespunzătoare 

trebuie începută de la vârsta cea mai fragedă. Informarea nu are efect în combaterea unor obiceiuri de 

viață neigienice, ca de pildă fumatul, ci mai curând motivările bazate pe concepția curentă a 

persoanelor din mediul înconjurător care să influențeze nu atât sfera rațională, cât, îndeosebi sfera 

emoțional-afectivă.  

 A educa, concept aplicabil și educației pentru sănătate, presupune a forma obișnuințe, a respecta 

consemne, a intensifica dorința de a se comporta și de a acționa corect, pentru ca individul educat să se 

integreze normal în comunitate, să respecte pe alții și să-și subordoneze interesele personale interesului 

general.  

 Ca o componentă a educației generale, 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 probleme de sănătate.  

 Educația pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici, pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activitățile ulterioare.  

 Este important să se conștientizeze la toate nivelurile și să se recunoască nu numai că sănătatea 

reprezintă unul din drepturile de bază ale omului ci că ea este și o resursă a statului.  

 Ea este o condiție necesară pentru progresul societății, care urmează să fie realizată prin 

ameliorarea standardelor de trai ale oamenilor, promovarea unui stil de viață sănătos, protecția 

mediului ambiant și întărirea eficienței serviciilor curative și de prevenire a maladiilor etc.  
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 În procesul de învățământ în general și cu atât mai mult în cel educativ-sanitar se pune astăzi 

din ce în ce mai mult accentul pe o activitate menită să-l stimuleze pe elev pentru activitate, să fie 

dinamic, flexibil, adaptabil noilor condiții de viață.  

 Educația pentru sănătate, parte componentă de netăgăduit a educației generale a elevilor, poate 

fi considerată un proces de aplicare a unor fapte, cunoștințe, norme de comportament care să 

influențeze favorabil atitudinile și practicile igienice ale individului, familiei, comunității. Finalitatea 

educației pentru sănătate în școală este culturalizarea igienico-sanitară a copiilor și tinerilor în vederea 

formării unui stil 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.  

 Educația pentru sănătate este esențială pentru asigurarea stării de bine și a dezvoltării fiecărui 

individ, iar școala poate oferi mediul propice pentru a pune bazele deprinderii unor comportamente 

sănătoase. 
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SPORTUL – ESENȚIAL PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Adelita Anoca  

Școala Gimnazială “Romul Ladea” Oravița, jud. Caraș-Severin 

 

 Mișcarea zilnică este esențială nu doar pentru sănătatea trupului, ci și pentru cea a psihicului și 

implicit, a sufletului. Una dintre consecințele efortului fizic prelungit este oprirea, cel puțin provizorie, 

a fluxului angoaselor și grijilor. După 30 de minute de sport, apar gândurile pozitive, chiar creative. 

Este vorba de efectul de bună dispoziție, care modifică circulația sângelui, cu ajutorul hormonilor care 

stimulează psihicul. Efortul duce la secreția de endorfine, iar orice activitate fizică stimulează do-

pamina, acest neuro-transmițător esențial al acțiunii și al plăcerii. Este adevăratul efect antidepresiv al 

exercițiului, cu efect mai durabil decât al endorfinelor. 

 Mişcarea fizică este cea care ne ajută să ne tonifiem corpul, să fim mai energici sau chiar să ne 

îmbunătăţim starea de sănătate. Exerciţii fizice uşoare, antrenamente intense sau tehnici noi, care 

implică atât corpul, cât şi mintea, toate formele de sport sunt binevenite atunci când conştientizăm câte 

beneficii ne poate aduce acest stil de viaţă. Comoditatea e uneori mai puternică decât dorinţa de a arăta 

bine, sănătoși, tonici, în formă. De aceea avem nevoie de motivaţii puternice pentru a ne mobiliza. Să 

ne autocultivăm intens rezistența psihică și fizică.  

 Mișcarea fizică este în beneficiul sănătății atât timp cât este făcută corect și continuu. 

 Sportul și exercițiile fizice sunt benefice pentru toată lumea, dar când vine vorba de creștere și 

dezvoltare, se pare că cei mici au, în special, mult de câștigat. Există numeroase moduri în care se poate 

sprijini implicarea copiilor în sport prin participarea la jocuri, lăudându-i și încurajându-i prin 

implicarea și jocul împreună cu ei. 

 Drept urmare, punctăm în continuare câteva dintre beneficiile pe care le aduce practicarea 

diferitelor ramuri de sport, dar și participarea la orele de educație fizică și sport din cadrul școlii. 

 Sănătate 

 Sănătatea și fitness-ul sunt probabil cele mai evidente beneficii ale exercițiilor obișnuite, dar 

este posibil să nu fiți conștienți de cât de multe beneficii diferite de sănătate există. Îmbunătățirea 

circulației sanguine, imunitatea mai puternică și o inimă sănătoasă sunt doar câteva dintre beneficiile 

pentru sănătate asociate sportului. Sportul poate ajuta, de asemenea, copiii cu managementul greutății, 

dietă și pozitivitatea generală a corpului. Mai degrabă decât să se concentreze asupra imaginilor 
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nerealiste și adesea nesănătoase prezentate în reviste și la televizor, copiii învață să aspire să fie în 

formă, sănătoși și puternici, prin sport. 

 Social 

Nu există “eu” într-o echipă! Sportul îi învață pe copii cum să lucreze împreună într-o echipă și 

cum să interacționeze cu alți copii și adulți. Sportul le oferă copiilor posibilitatea de a-și face noi 

prieteni și de a dobândi abilități de conducere și de a simți apartenența de la participarea la sporturile de 

grup, care vor continua să-i ajute să construiască și să mențină relații personale și profesionale în viitor. 

 Stimă de sine și încredere 

 Obținerea unui punctaj maxim sau o încurajare de la un coleg de echipă va face minuni pentru 

încrederea unui copil. Sportul arată, de asemenea, copiilor cum să piardă grațios și să accepte criticile 

constructive. Este important să nu se concentreze pe câștigarea sau pierderea, ci pe efortul pe care l-au 

depus și pe distracția pe care o au în timp ce se joacă. 

 Disciplină și respect față de ceilalți 
 Jocurile precum fotbal și tenis, de exemplu, îi învață pe copii cum să respecte regulile, 

importanța ascultării adulților și a colegilor lor și cum să ia decizii și să le accepte pe cele făcute de alți 

oameni. Atunci când copiii participă la jocuri și meciuri, aceștia sunt învățați cum să fie “buni sportivi” 

și învață să construiască un respect reciproc unul față de celălalt, indiferent dacă se află în aceeași 

echipă sau nu. 

 Răbdare și dedicare 

 Anumite sporturi necesită puțină răbdare. Pe de o parte, copiii învață să împartă echipamentele 

și să își aștepte rândul. Pe de altă parte, ei vor învăța că a deveni un sportiv de performanță nu se va 

întâmpla peste noapte și că trebuie să fie răbdători și să muncească din greu. Copiii care sunt activi de-a 

lungul vieții lor vor putea să-și asume dedicarea pentru a deveni buni la un sport și pentru a aplica ceea 

ce au învățat în diferite aspecte ale vieții lor, ceea ce i-ar putea ajuta academic, profesional și personal. 
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SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ALĂTURI DE COPIII NOŞTRI 

 

                                      Prof. înv. primar Carmen Aromânesei  

Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara, jud. Timiş 

   

  Dacă ţinem la sănătatea noastră, înseamnă că ţinem şi la sănătatea propriilor oase, cât şi a 

întregului organism. 

    Dacă ţinem la sănătatea oaselor, nu trebuie neapărat să fim preocupaţi doar de consumul unor 

alimente care conţin cât mai mult calciu, ci şi de modalităţile cele mai bune de asimilare a acestui 

mineral.  

    Ştiaţi că unele alimente „fură“ calciul din organism? Sarea şi ciocolata sunt cei mai mari „hoţi“ 

de calciu. 

    Avem nevoie de calciu mai mult decât de multe alte minerale. Cu vârsta, se pierde mai mult 

calciu decât se asimilează, ceea ce duce la scăderea densităţii osoase. De aceea este foarte important să 

consumăm alimente bogate în calciu, dintre acestea, produsele lactate fiind cele mai importante surse. 

Să nu ignorăm însă nici peştele sau ouăle, care conţin vitamina D, necesară asimilării acestui mineral. 

Nu trebuie exagerat consumul de carne, de ciocolată, sau de sare şi de băuturi carbogazoase, pentru că, 

aşa cum spuneam mai sus, sunt câteva dintre alimentele care favorizează pierderea calciului. 

    De cât calciu avem nevoie zilnic? 

 

VÂRSTĂ CALCIU 

0 – 6 luni 210 mg 

7 -12 luni 270 mg 

1 - 3 ani 500 mg 

4 – 8 ani 800 mg 

9 -18 ani 1300 mg 

19 – 50 ani 1000 mg 

Peste 50 de ani 1200 mg 

 

    Acizii din legume sunt de multe ori vinovaţi. Acidul fitic, prezent în tărâţele boabelor integrale 

de grâu, în nuci, în alune şi în unele leguminoase, poate împiedica absorbţia intestinală a calciului. De 

asemenea, acidul oxalic, care se găseşte în spanac, în fasole, în cartofi dulci şi în ciocolată poate forma 
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unii compuşi, care împiedică asimilarea calciului în organism. Acelaşi efect îl are şi acidul tanic din 

ceai, din vin roşu şi din unele fructe. Astfel, deşi unele legume precum spanacul, ştevia, varza şi loboda 

sunt bogate în calciu, mineralul nu poate fi asimilat optim din cauza acidului oxalic. 

    Proteinele, şi ele, pun calciul pe fugă. Balanţa calciului în corp este sensibilă şi la aportul 

excesiv de proteine, mai ales cele din carne. Un consum crescut de proteine poate suprasolicita ficatul 

şi rinichii, favorizând eliminarea calciului. De asemenea, şi sarea în exces dăunează, deoarece 

favorizează excreţia renală a calciului. Ca urmare, creşte şi riscul de apariţie a osteoporozei. Deci, să nu 

ocolim alimentele cu un conţinut „ascuns“ de sare, cum ar fi pâinea şi conservele. 

    PROBIOTICELE din iaurturi AJUTĂ LA ASIMILAREA CALCIULUI! 

    Cafeaua nu este, de asemenea, recomandată în exces, pentru că are efect diuretic, acţionând 

astfel încât scade absorbţia calciului şi îi creşte excreţia. Dacă sunteţi un posibil „candidat“ la 

osteoporoză, reduceţi cantitatea de cafea sau înlocuiţi-o cu ceai verde. Tot la fel, abuzul de alcool poate 

duce la scăderea asimilării intestinale a calciului, inhibând enzimele hepatice care contribuie la 

activarea vitaminei D. Băuturile carbogazoase conţin fosfaţi, care pot deregla echilibrul calciului. Un 

nivel ridicat de fosfor în alimentaţie stimulează secreţia hormonului paratiroidian, care afectează 

echilibrul calciului din sânge, fiind necesară „mobilizarea“ lui în oase. 

    Aşadar, echilibrul calciu-fosfor este esenţial pentru organism. Cu cât este mai mare aportul de 

fosfor, cu atât scade absorbţia calciului. 

      O cale foarte des aleasă de mulţi oameni este aceea de a consuma suplimente nutritive sub formă de 

pastile. Însă, administrarea excesivă a suplimentelor de calciu poate determina o hipercalcemie, care 

afectează funcţia renală şi scade absorbţia altor minerale necesare corpului. De aceea, înainte de a lua 

aceste suplimente, sunt necesare o serie de analize la sânge, pentru a vedea dacă ai nevoie într-adevăr 

de ele.   

      Unul dintre specialiştii în nutriţie, d.na Livia Nena – biolog nutriţionist, ne confirmă unele dintre 

aceste suspiciuni cu privire la decalcifierea organismului, care se poate datora şi ingerării de alimente şi 

de substanţe cu caracter „acid“. Excesul de sare şi de zahăr poate duce la o scădere a calciului din oase. 

Mai există şi alţi duşmani ai calciului, cum ar fi cafeaua şi derivatele ei, consumate în exces, dar şi 

tutunul. Cantităţile crescute de grăsimi, acidul oxalic şi acidul fitic pot împiedica absorbţia calciului. 

Unii aditivi pot duce, de asemenea, la o scădere a cantităţii de calciu. Există însă şi vitamine care duc la 

o asimilare şi deci la un metabolism mai eficient al calciului. Vitamina D3 trebuie să însoţească aportul 

de calciu. Pentru rezultate mai bune, optaţi pentru o sursă naturală de calciu, cum ar fi produsele 

lactate, în special iaurtul, laptele bătut şi brânza de vaci. Alte surse recomandate de calciu sunt: 

sardinele, seminţele de floarea soarelui, fasolea uscată, conopida şi broccoli. 
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 Efortul fizic, stresul de fiecare zi, o alimentaţie nesănătoasă, sedentarismul, factorii nocivi de 

mediu, prea mult alcool sau nicotină sunt factori care ne subminează puterea de apărare a sistemului 

imunutar, ne fură energia vitală şi ne scad performanţele intelectuale. Totuşi, există persoane care dau 

dovadă de o energie de invidiat. Acest lucru se întâmplă pentru că, după opt sau zece ore de muncă 

intensă, sunt la fel de active ca la prima oră când îşi încep activitatea. Secretul lor vine tot din 

alimentaţie: o dietă bogată în fructe, legume şi verdeţuri. 

 Sistemul imunitar distruge întotdeauna intruşii. Acesta are rolul să distrugă agenţii patogeni, 

precum virusurile şi bacteriile. Când un intrus de acest fel pătrunde în organismul nostru, sistemul 

imunitar produce anticorpi speciali împotriva lui. Deseori, virusurile îşi modifică structura făcând mai 

dificilă misiunea sistemului imunitar. La fiecare nouă infecţie, „protectorul“ nostru trebuie să producă 

noi anticorpi. Când acesta este slăbit, nu mai face faţă solicitărilor şi boala învinge. 

 Din nou, d.na biolog nutriţionist Livia Nena ne întăreşte faptul că pentru a creşte sistemul 

imunitar este nevoie de un aport adecvat de vitamine şi de minerale. Nici o altă categorie de elemente 

nu au un aport mai mare în fortificarea sistemului imunitar decât o fac vitaminele şi mineralele. Sfatul 

d.nei Livia Nena este să beneficiem de ele în starea lor naturală, adică să consumăm multe legume şi 

fructe. Iată trei vitamine de bază în întărirea sistemului imunitar: 

 Vitamina A – zarzavaturi de culoare portocalie, galbenă sau verde, căpşuni, caise, piersici; 

 Vitamina C – citrice, fructe de pădure, varză, ardei gras, pătrunjel, cartof; 

 Vitamina E – cereale integrale, germeni de grâu, soia, nuci, verdeţuri, spanac, varză de 

Bruxelles. 

 Foarte importante pentru sistemul nostru imunitar sunt şi mineralele, precum: seleniul care se 

găseşte în alimente de origine marină, ceapă, roşii, broccoli, ficat, germeni de grâu şi zincul care se 

găseşte în carne, ficat, stridii, drojdie de bere, seminşe de dovleac, ouă, lapte, muştar boabe. 

 După ce am prezentat mai multe modele demne de urmat pentru o alimentaţie sănătoasă, o 

problemă foarte mare pentru noi adulţii este CUM SĂ FACEM CA ŞI COPIII NOŞTRI SĂ 

MĂNÂNCE SĂNĂTOS, să accepte alimente de bază pentru organism. Cunoaştem foarte bine situaţiile 

în care copiii strâmbă din nas când văd legume în farfurie. Poate fi o provocare pentru adult, de a hrăni 

un copil mofturos, dar există şi câteva trucuri simple pentru a-l ajuta pe copil să mănânce sănătos. Este 

normal ca un copil să fie foarte selectiv cu alimentele pe care doreşte să le mănânce, spun specialiştii 

de la Asociaţia Americană Dietetică. În acest fel, copilul se simte mai independent şi are senzaţia că 

poate mânca ce şi când doreşte el. Preferinţele lui nu includ întotdeauna cele mai sănătoase alimente. 

Acum este momentul ca adultul să intervină, iar cu tact şi cu răbdare va reuşi să-l determine să respecte 

orele de masă şi să mănânce toate alimentele esenţiale pentru o dezvoltare armonioasă. 
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1. Să-i oferim combinaţii noi! Întotdeauna să combinăm alimentele noi cu cele cu care copilul este deja 

obijnuit şi care îi plac cel mai mult. În acest fel, copilul nu se va simţi forţat să mănânce ceva de care 

nu e sigur că i-ar plăcea şi ar putea fi mai tentat să încerce. 

2. Să fim un model pentru copil! Copiii au tendinţa de a privi şi de a limita ceea ce facem noi. Aşadar, 

dacă alegem şi noi cele mai sănătoase alimente şi mâncăm toate legumele din farfurie, până la urmă şi 

micuţul va mânca morcovii, mazărea şi altele, fără să le mai dea la o parte. 

3. Să nu transformăm masa într-un tur de forţe! Mulţi părinţi au tendinţa să forţeze copilul să termine 

tot din farfurie. Ba, de multe ori, apelează la ameninţări de genul: „nu vei primi desert până nu vei 

mânca toată carnea!“ sau „nu te ridici de la masă până nu termini tot din farfurie!“. Astfel de pedepse 

pot creea copilului o aversiune faţă de ora de masă sau pot fi o cauză a unor viitoare tulburări 

alimentare, deoarece copilul deprinde obiceiul de a mânca mai mult decât are nevoie organismul lui. 

4. Să implicăm copilul în prepararea mâncării! Gătitul nu este doar o activitate care-l va distra pe copil, 

dar poate fi şi o metodă de a-l încuraja să guste noi alimente. Putem ruga copilul să spele legumele, să 

amestece ingredientele sau să adauge brânză rasă la finalul unui fel de mâncare. Cu cât va fi mai 

implicat în procesul de gătire, cu atât va fi mai tentat să guste ceea ce a rezultat. 

5. Să nu ne dăm bătuţi! Foarte rar se întâmplă ca unui copil să-i placă de prima dată un aliment nou, 

mai ales dacă e vorba de o legumă. Poate fi nevoie şi de 10-15 încercări pentru ca micuţul să mănânce 

şi să accepte alimentul respectiv. Astfel, cea mai bună metodă este să nu renunţăm şi să încercăm până 

vom reuşi. Cu cât copilul va vedea mai des alimentul, cu atât îi va deveni mai familiar şi cresc şansele 

să dorească să-l încerce. Este bine să lăsăm cel puţin o săptămână între încercări, pentru ca micuţul să 

nu se simtă forţat. 

6. Să dăm mâncării un aspect apetisant! Copilul va fi mult mai tentat să mănânce fructele de exemplu, 

dacă sunt tăiate în forme atractive şi ornate cu puţină frişcă. Sau putem aşeza legumele din salată astfel 

încât să formeze o faţă zâmbitoare, ori putem folosi forme de prăjituri în forme de animăluţe pentru a 

aşeza orezul în farfurie. 

 Doamna psiholog Lena Rusti ne explică despre copil, că acesta nu devine de obicei mofturos la 

mâncare din senin. El obţine ceva prin faptul că mănâncă mai greu şi doar anumite lucruri, în anumite 

situaţii, cu multe insistenţe. Lumea este în jurul său, iar momentul mesei devine unul deosebit, în care 

el este pesonajul principal. Un părinte care vrea să rezolve această situaţie trebuie să o facă cu hotărâre 

şi cu răbdare. Astfel, vom începe prin a discuta cu copilul despre importanţa şi respectarea programului 

de masă. Atunci când vine ora de masă, copilul are dreptul să aleagă dacă va mânca sau nu, însă este 

anunţat cu privire la următoarea oră de masă. Astfel, el ştie că, dacă nu mănâncă acum, va putea mânca 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

37 

 

data viitoare abia după un interval de timp. Acest lucru poate părea cam dificil până ce copilul învaţă 

programul de masă, dar apoi lucrurile devin fireşti. 

 În speranţa că v-am lămurit unele probleme despre alimentaţia la diferite vârste, vă urez tuturor 

celor care citiţi această lucrare POFTĂ BUNĂ la fiecare masă şi mult-mult succes cu cei mai mici!!! 
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 Ca dovadă că substanțele hrănitoare se pot găsi și în alimentele de mici dimensiuni, nucile, 

semințele și boabele de fasole uscată conțin multe substanțe benefice pentru organism, fiind totodată 

sărace în cele care pot fi dăunătoare. 

 Nucile și semințele au fost marginalizate în trecut din cauza conținutului lor ridicat de grăsimi, 

dar cercetările recente au demonstrat că grăsimile lor sunt benefice. 

 Leguminoasele și păstăile, boabele de fasole uscată și alte plante sunt și ele bogate în vitamine 

și minerale, mai ales în caciu și vitamina B12. 

1. Nucile: 

- sunt sănătoase pentru inimă; 

- reprezintă o sursă concentrată de multe substanțe hrănitoare. 

         Tipuri: migdale, nuci braziliene, caju, alune de pădure, pecan, nuci, arahide, unt de arahide, 

castane, macadamia, fistic.  

Ce conțin? 

 Aproximativ un sfert de cană de nuci conține în jur de 175 de calorii și până la 21 g de grăsimi 

 Migdalele sunt bogate în vitamina E, calciu și protein 
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 Nucile bogate în acizi gași omega-3 atât de sănătoși pentru inimă și artere 

 Alunele caju bogate în fier și vitamina B12 

 Majoritatea nucilor mai au și un conținut bogat în fibră 

Ce este indicat? 

 Varietatea. Vitaminele și mineralele variază considerabil de la o specie la alta. Hrănindu-te cu 

diverse soiuri de nuci, vei crește volumul de vitamine și minerale asimilate de organism. 

 Porțiile mici. Din cauza conținutului bogat în grăsimi nucile pot râncezi repede, de aceea se vor 

cumpăra în cantități mici pentru a fi consumate proaspete. 

 Cam un sfert de cană pe zi este suficientă pentru a beneficia de substațele lor hrănitoare. 

Ce nu este indicat? 

 Nucile prelucrate. Fie că este vorba de alune caju sărate sau de untul de arahide îndulcit prin 

metode industriale, cu cât sunt mai prelucrate, cu atât sunt mai nesănătoase. 

2. Nucile de cocos: 

-sunt bogate în acizi grași saturați; 

-sunt o sursă bună de fibre. 

 Se consumă sub fomă de: miez, lapte, cremă de nucă de cocos, miez uscat îndulcit, miez uscat 

neîndulcit, ulei de cocos,unt de nuci de cocos. 

Ce este indicat? 

 Laptele de cocos. Adăugat în sosuri sau folosit diluat cu apă la prepararea pilafului thailandez 

de orez 

 Miez proaspăt de cocos copt 

Ce nu este indicat? 

 Miezul de cocos uscat și îndulcit 

3. Semințele: 

-sunt sănătoase pentru inimă 

-au fibră, vitamine și minerale 

 Tipuri de semințe: de floarea soarelui, de susan, de in, de dovleac și tahini  

Ce conțin? 

 porție de semințe prăjite de floarea soarelui (fără sare) asigură cantități consistente de vitamina 

E, seleniu, acid folic, proteine și fibră 

 Dacă le mănânci cu sare, nivelul sodiului pe care îl asimilezi va crește de la 1 mg la 221 mg 

Ce este indicat? 
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 Semințele de in sunt bogate într-un tip de grăsimi pe care organismul le convertește în acizi 

grași omega-3. Aceștia au rol antiagregant și, prin urmare, previn atacurile de cord. 

 Semințele de in mai conțin și compuși care sunt studiați pentru potențialul lor de a reduce 

tumorile. 

Ce nu este indicat? 

 Consumul semințelor întregi, care circulă astfel nedigerate prin organism, fără a-i mai permite 

acestuia să se bucure de beneficiile lor nutritive. Prin mestecarea semințelor, se asimilează și 

substanțele hrănitoare din conținutul lor 

4. Soia - reduce colesterolul 

 Preparate din soia: tofu tare, tofu moale, tofu cremos, tempeh, lapte de soia cu vanilie, edamame, 

brânză din soia, carne vegetală, burger vegetal 

Ce conțin? 

 Soia conține izoflavone, compuși antioxidanți care pot contribui la prevenirea unor forme de 

cancer, a osteoporozei și a bolilor cardiovasculare 

 Cercectările indică faptul că 25 g de proteine din soia conțin cantități benefice de izoflavone 

Ce este indicat? 

 Edamam. Boabele de soia fierte și condimentate constituie o gustare delicioasă prin 

intermediul căreia se pot încorpora ușor proteinele din soia în regimul nostru alimentar 

 Carnea vegetală - burger de soia, chiftele de soia 

Ce nu este indicat? 

 Uleiul și sosurile din soia nu oferă proteine și nici nu au beneficiile nutritive ale celorlalte 

preparate din soia 

 Făina din soia. Este mai bogată în proteine și mai săracă în carbohidrați decât făina de grâu. 

Făina de soia este lipsită de gluten, o proteină necesară organismului, existentă în pâinea 

dospită. 

 Laptele de soia aromatizat s-ar putea să nu fie atât de sănătos, deoarece este îndulcit cu 

siropuri din orez sau orz. 

5. Leguminoasele și păstăile: 

- pot fi sănătoase pentru inimă; 

- conțin multe proteine și puține grăsimi. 

Tipuri: linte, boabe de mazăre verde, neagră, fasole albă, neagră, roșie, roz, tărcată, năut, fasole 

verde, humus 

Ce este indicat? 
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 Fibre. Toate leguminoasele sunt bogate în ambele tipuri de fibră, atât solubilă (care reduce 

nivelul de colesterol de tip LDL), cât și insolubilă (care previne constipația). 

 Porțiile mici. O cană de fasole uscată asigură 16 g de fibră din 20-35g, cât este rația 

recomandată pe zi. Dacă nu ești obișnuit să mănânci atâta fasole boabe, începe cu porții de un 

sfert sau o jumătate de cană. 

Ce nu este indicat? 

 Iahnia de fasole. Prăjită în ulei și asezonată cu slănină, aceasta are un conținut ridicat de glucide 

și grăsimi mult peste celelalte preparate din fasole. 

 Oligozaharidele. Acest complex de zaharuri este indigest și, pe măsură ce trece prin sistemul 

nostru digestive, produce gaze. 

 Leguminoasele sunt considerate alimente sănătoase, datorită conținutului ridicat de proteine. 

Valoarea biologică a proteinelor din boabe nu este foarte ridicată, dar poate fi sporită prin asocierea cu 

cereale, ouă sau produse lactate. Legumele cu păstăi nu furnizează aproape deloc grăsimi (în afară de 

soia și de arahide), dar, în schimb, sunt bogate în carbohidrați complecși și fibre alimentare, vitamine 

(în special din grupa B) și minerale ca potasiul, magneziul și fierul. 

          Leguminoasele au o contribuție mare la o alimentație sănătoasă și datorită fitonutrienților ca 

saponinele sau izoflavonele. Saponinele pot să reducă riscul de cancer a colonului, scad nivelul 

colesterolului în sânge și stimulează sistemul imunitar. Izoflavonele din soia rotejează mai ales 

împotriva tipurilor de cancer legate de hormoni ca cel de sân, de col uterin și de prostată. 
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PUBLICITATEA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 „Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu 

ea”. (Hipocrate) 

  

 În ziua de azi, viaţa omului modern este asaltată de publicitate, de reclame inedite la TV, radio, 

în presa scrisă şi chiar online, de panouri uriaşe şi bannere prezente în fiecare oraş, de afişe, broşuri, 

flyere împărţite pe stradă. 

 Publicitatea este definită ca o „acţiune sau complex de acţiuni comunicaţionale verbale şi non-

verbale, având ca scop informarea publicului în legătură cu un produs, un serviciu sau o persoană 

vizând obţinerea unei impresii şi a unei atitudini favorabile urmate de o adeziune psihologică şi de 

receptivitate. Scopul publicităţii poate fi politic sau comercial; ea urmăreşte convingerea publicului-

ţintă în legătură cu calităţile/meritele eventual de excepţie ale obiectului său.”  

 Rolul publicităţii a devenit tot mai important odată cu trecerea timpului, aceasta având o 

influenţă semnificativă asupra oricărei societăţi moderne. Aflată pretutindeni şi cu un caracter repetitiv, 

reclama încearcă să convingă și are interesul de a îndruma publicul consumator spre cumpărarea unor 

produse de care este foarte probabil să nu aibă nevoie. Pentru a-şi vinde produsele reclamele creează şi 

modifică identităţi şi le oferă publicului gata procesate, acestea devenind un factor principal care 

stabileşte speranţele şi perspectivele noastre.  

 Publicitatea se află de multe ori în avangarda schimbărilor, impunând noi comportamente şi 

moravuri în rândul consumatorilor, determinând inovaţia. Pentru a-şi atinge scopul de a ajunge la 

potenţialul consumator comunicatorii folosesc o gamă largă de modalităţi care pot rezulta în trezirea 

interesului, în atragerea atenţiei publicului şi în determinarea acestuia să aleagă un anumit produs în 

detrimentul altuia. Opiniile asupra publicităţii sunt contradictorii. Pentru unii, aceasta reglează sistemul 

economic, îmbunătăţeşte integrarea socială, sporeşte optimismul, bucuria, încrederea în viaţă şi, de 

asemenea, încearcă să reducă agresivitatea. Pentru alţii, determină uzura morală a produselor, creează 

nevoi false în rândul publicului, amplifică resentimente, frustrări, intensifică individualismul, 

narcisismul şi, nu în ultimul rând, este considerată un instrument puternic de manipulare a societăţii. 

Însă Max Sutherland este de altă părere. Conform lui, „ni s-a spus atât de des că rolul publicităţii este 

de a convinge, încât se pare că am ajuns să credem acest lucru”. 
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 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 și monogramele, care făceau corp comun cu 

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

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 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. 
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  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. 

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

lor cantitative în momentul introducerii în fabricaţie (lista ingredientelor). 

  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. 
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 Informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziționarea 

produselor, în privința: 

a) 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; 

b) atribuirii de efecte sau proprietăți alimentelor pe care acestea nu le posedă; 

c) 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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PRODUSE ALIMENTARE TRADIȚIONALE DE PE PLAIURI BUZOIENE 

 

Prof. Octavia Barbu 

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

 

Buzăul se distinge printr-o zestre bogată de tradiţii şi obiceiuri, dar şi printr-o multitudine de 

produse alimentare originale, atestate, care se bucură de o largă apreciere chiar și pe piaţa europeană. 

Cel puţin trei dintre acestea au parte de o apreciere aparte. Vorbim aşadar despre covrigii de Buzău, 

cârnaţii de Pleşcoi, Tămâioasa de Pietroasele şi altele. Fiecare cu povestea, cu legenda şi cu celebritatea 

sa. 

 Covrigii de Buzău 

Se crede că reţeta acestora ar fi fost adusă de grecii călători prin Ţara Românească, unii dintre 

aceştia statornicindu-se în Târgul Buzăului. Aceştia şi-au deschis aici cârciumi, unde, alături de 

carafele de vin negru, aduceau pe mese şi covrigi în forma unor inele, cu o coajă aurie şi miez moale. 

Curând, unii brutari din târg au furat secretul şi au început să producă covrigii în serie, punându-şi în 

joc măiestria şi o fărâmă de suflet în bucăţica de aluat, combinând ingredientele folosite: făina, drojdia, 

sarea, zahărul şi uleiul. Au pus la cuptor inelul acela auriu, mai gustos ca al grecilor, dar lucios, crocant 

şi plin de savoare.  

Azi, ca şi atunci, Buzăul produce de dimineaţă până seara covrigi calzi. Cuptoarele se închid 

abia seara târziu! Producătorii sunt mulţi. Covrigii merg la masă cu orice. Mai ales cu vin, cu vinul 

acela numit Tămâioasa românească de Pietroasele, produs şi azi la Centrul Viticol Pietroasa. Pentru 

cine-l gustă, vinul acesta are o aromă aparte: de floare de tei, floare de câmpie, floare de trandafir, de 

fân proaspăt cosit. El devine în timp de culoare aurie, asemeni aurului vechi. Aroma se schimbă, iar 

gustul aduce a miere, stafide şi migdale. O tradiţie locală spune că vinul acesta de la Pietroasele este şi 

mai bun atunci când strugurii sunt zdrobiţi cu picioarele de fetele nemăritate. La fel ca şi Grasa şi… 

Feteasca regală, produse tot la Pietroasa. 

 Cârnaţii de Pleşcoi 
Satul de acum celebru, de pe dealurile din vecinătatea Schelei 

petroliere Berca, numit Pleşcoi, este vechi de peste o jumătate de 

mileniu, fiind atestat, ca şi comuna de care aparţine azi, încă din anul 

1469. La început, cârnaţii de Pleşcoi erau produşi din carne şi seu de 

oaie, carne tocată cu… barda şi condimentată cu usturoi, cimbru şi altele, 
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printre care busuioc şi sare. Cârnaţii erau umpluţi în membrane naturale de oaie şi afumaţi cu lemn de 

fag. Potrivit datelor istorice, în secolul al XVIII-lea unii dintre bulgarii refugiaţi la noi de persecuţiile la 

care erau supuşi de Imperiul Otoman şi stabiliţi la Pleşcoi au venit şi cu preferinţele lor pentru ardeiul 

roşu iute şi au contribuit astfel la definitivarea gustului cârnaţilor de Pleşcoi. Acest produs tradiţional 

atestat îşi are o poveste interesantă, şi anume aceea că cetele de haiduci stabiliţi în zonă îi urmăreau pe 

oierii bogaţi care mergeau la Târgul Buzăului, de la care sustrăgeau cârduri de oi, pe care noaptea le 

făceau pastramă şi cârnaţi şi astfel ar fi apărut… cârnaţii de Pleşcoi. Acest lucru se întâmpla cu ocazia 

Târgului de Drăgaica, zis şi Târgul din Ţări, care constituia un bun prilej pentru schimbul de produse 

între locuitorii de la deal şi munte din Ţările Române.  

Produsul căutat azi de toată lumea continuă să fie realizat de un mare număr de familii, după 

reţete numai de ei cunoscute, ducând mai departe tradiţia locurilor în ţară şi în Europa. 

 Babicul de Buzău 

Babicul este un preparat ce aparține sârbilor grădinari din municipiul Buzău. Iarna, sârbii 

grădinari de pe străzile Dimineții, Coloniilor, Decebal, Gârlași și Marghiloman tăiau ca orice român 

gospodar porcul. Numai că sârbii grădinari făceau din el doar carne la untură, slăninuță și babic. 

Babicul așadar îl pregăteau iarna, dar îl mâncau abia la primăvară, când începea lucrul la grădină, 

babicul fiind singurul produs care "ținea" pe căldură, până vara târziu. 

 Caşcavalul de Penteleu 

Documente istorice din vechime, din anul 1374, ne aduc informaţii elocvente despre acest 

produs realizat în Munţii Buzăului, mai precis în zona Varlaam şi Gura Teghii, din apropierea vârfului 

Penteleu şi a comunei Lopătari. Condiţiile locului: stâne mari de oi, necesitatea păstrării pe timp mai 

îndelungat a brânzei dospite, au favorizat fabricarea acestui tip de caşcaval din lapte de oaie şi produs 

după o reţetă veche. 

În fiecare an, în luna mai, în satul Varlaam şi la Gura Teghii are loc un festival al caşcavalului 

de Penteleu. Produsul este căutat de multă lume care i-a prins gustul special, iar cine se încumetă să 

bată drumul până acolo îl poate găsi și la localnici. 

 Ceapa roşie şi varza albă 

Ceapa de Buzău a devenit de multă vreme un produs specific şi atestat, reprezentativ pentru 

oraş şi judeţ. Calităţile sale gustative şi fenotipice au atras atenţia cumpărătorilor, mai ales şi prin aceea 

că aceasta se produce, spre deosebire de ceapa obişnuită, direct din sămânţă şi nu prin arpagic. 

La început, ceapa de Buzău a fost cultivată de către emigranţi din Bulgaria, stabiliţi pe 

pământurile Episcopiei Buzăului şi Vrancei, tot astfel cum se întâmplă şi acum, de urmaşi ai acestora. 

Ceapa era cultivată şi pe terenurile marilor boieri, dar şi în gospodăriile ţărăneşti pe suprafeţe mai mici. 
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Acum se cultivă şi de marii şi de micii fermieri din zonă, inclusiv din comunele din preajma oraşului 

Buzău. 

La fel se poate spune şi despre un alt produs tradiţional atestat, şi anume varza albă de Buzău, 

dar şi despre tomatele, ardeii, castraveţii, vinetele produse cu sămânţă realizată la Staţiunea locală de 

cercetare legumicolă.  

Județul Buzău reprezintă o surpriză plăcută pentru călătorul ajuns în aceste locuri, nu numai din 

punct de vedere al obiectivelor turistice unice, dar și datorită produselor tradiţionale și gastronomiei 

buzoiene specifice. 
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TEHNICI PRIN CARE NE DEZVOLTĂM EMOȚIILE POZITIVE 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

C.J.R.A.E Constanța 

 

 O viață plăcută nu înseamnă numai reducerea suferinței, ci și dezvoltarea emoțiilor pozitive. 

Stresul distorsionează, fără voia noastră, modul în care vedem realitatea, pe noi înșine și viitorul nostru. 

Aspectele negative sunt supraevaluate, iar aspectele pozitive sunt minimalizate.  

 În perioadele de stres tindem să maximizăm eșecurile, întâmplările neplăcute, emoțiile negative 

și să minimizăm reușitele, întâmplările frumoase, emoțiile pozitive. Această distorsiune cronicizează și 

adâncește stările negative intense. Produce un dezechilibru emoțional, în care stările negative cântăresc 

mai greu decât cele pozitive. Ne putem simți iritabili, agitate, temători, furioși și ne poate fi greu să ne 

liniștim. Este nevoie să echilibrăm balanța emoțiilor.  

 Emoțiile pozitive au multe beneficii, dintre care amintim: 

 Ne ajută să fim mai rezistenți în fața experiențelor negative de viață, oferindu-ne sens și scop 

atunci când trecem prin mari încercări; 

 Ne fac organismul mai rezistent la stres și la boli, ne prelungesc viața și ne motivează să avem 

grijă de sănătatea noastră și a celor din jur; 

 Ne eliberează mintea de îngrijorări, ne permit să fim mai creativi în rezolvarea problemelor și să 

găsim noi sensuri pentru lucrurile aparent banale; 

 Ne ajută să legăm relații mai strânse cu cei dragi, să depășim mai bine neînțelegerile, să fim mai 

deschiși spre a înțelege noi oameni și obiceiuri; 

 Ne ajută să revenim mai repede din trăirea unor emoții negative, să ne reglăm funcționarea 

organismului, să ne eliberăm mintea de gândurile care pun piedici în calea binelui nostru și să ne 

reducem comportamentele de evitare. 

 Putem echilibra balanța emoțională, producând emoții pozitive prin: 

 Trăirea plăcerilor vieții. Plăcerile sunt emoții pozitive trăite prin intermediul senzațiilor: 

mirosuri, gusturi, atingeri, imagini. Este important să le facem mai des și să ne focalizăm atenția pe 

senzațiile de plăcere pe care le trăim, să fim cu mintea la ele când le facem. Spre exemplu, alegem în 

fiecare zi o activitate care ne produce o senzație de placere și o facem. Ne dedicăm total acelei activități 

atunci când o facem, reducând orice sursă de perturbare. 
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 Trăirea frumuseții vieții. Plimbările în aer liber, în natură ne oferă observarea părților 

frumoase ale vieții care freamătă în jurul nostru. Putem asculta ciripitul păsărilor, putem vedea 

diversitatea culorilor de pe frunze, putem simți mirosul unei flori, căldura soarelui, adierea vântului. 

Dificultățile emoționale pe care le trăim reprezintă numai o parte din întregul vieții care se desfășoară 

în jurul nostru. Este esențial să nu lăsăm partea să devină întregul. La sfârșitul zilei notăm 3 lucruri care 

ne-au produs o minimă plăcere. Ne bucurăm și suntem recunoscători că am avut parte de ele într-o zi 

din viață. Suntem recunoscători pentru această șansă. Putem împărtăși cu cineva experiențele pe care 

le-am trăit.  

 Trezirea la viață a unei pasiuni reprimate. Un alt mod în care ajungem să trăim mari bucurii 

presupune exprimarea unei pasiuni reprimate. Este preferabil să reflectăm asupra activităților pe care 

obișnuiam să le facem în trecut, activități care ne dădeau sens, care ne entuziasmau grozav, care ne 

făceau să visăm, ne energizau, dar la care a trebuit să renunțăm din cauza unor constrângeri sociale, de 

timp sau neajunsuri materiale.   

 Exersarea punctelor forte. Orice om are și puncte forte, nu numai puncte slabe. Să facem în 

fiecare zi ceva care să exprime calitățile personale. Calitățile devin puncte forte prin exercițiu. Putem 

lega calitățile de scopurile sau valorile personale, punându-le în slujba lor. Dacă investim doar în 

remedierea deficiențelor, în cel mai bun caz trăim o viață mediocră. Dacă investim în dezvoltarea 

punctelor noastre forte, trăim o viață împlinită. 

 Ajutarea aproapelui. A ne ajuta aproapele este una dintre cele mai valorizate trăsături ale 

umanității. Exersarea generozității ne crește starea de bine, ne face să ne simțim împliniți, utili, să ne 

găsim locul într-o lume mare. Binefacerea este totodată unul dintre antidoturile noastre cele mai 

puternice împotriva stărilor emoționale foarte dificile. Făcând un bine pentru ceilalți reușim să ne 

lărgim orizontul lumii și să găsim din nou sens și valorile în acțiunile noastre. Să planificăm să facem 

lucruri bune pentru ceilalți, în mod voluntar, gândindu-ne doar la binele pe care îl aducem celuilalt. 

Binefacerea presupune oferirea unui dar autentic, fără a aștepta ceva în schimb. 

 Așadar, emoțiile pozitive sunt experiențe pe care le putem construi prin exerciții de autoreflecție 

și prin acțiunile noastre. Ele întăresc rezistența organismului la stres și ne ajută să fim mai creativi în 

rezolvarea de probleme. 
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ŞTIM SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ? 

 

Prof. Ana-Maria Biro  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Alimentaţia raţională este aceea care satisface pe deplin toate nevoile cantitative şi calitative ale 

organismului, ţinând seama de particularităţile sale fiziologice, de efortul depus şi de condiţiile de 

mediu în care se desfăşoară. Ea conţine toate substanţele trofice, energice şi catalitice necesare. 

Alimentaţia raţională nu este echivalentă cu supraalimentaţia şi nici cu consumul exagerat al unor 

alimente (în special carne), cum au tendinţa să creadă şi să facă unii sportivi, antrenori sau conducători 

de loturi. 

Caracterul raţional al alimentaţiei este dat de concordanţa şi echilibrul permanent între conţinutul 

în calorii (aspectul cantitativ), pe de o parte şi nevoile alimentare ale organismului, pe de altă parte. În 

felul acesta se realizează echilibrul nutritiv al organismului, ca o consecinţă a echilibrului alimentar. 

Zilnic, specialiştii în alimente sănătoase şi stil de viaţă echilibrat ne spun părinteşte asta da, asta 

nu are ce căuta în farfuria noastră. Dar ascultându-i, întocmai ca preşcolarii, rămâi cu impresia că nimic 

din ceea ce ai mâncat până acum nu este sănătos şi că toate asocierile delicioase, de genul friptură la 

grătar cu cartofi prăjiţi, sunt bombe calorice. Şi atunci este evidentă întrebarea: Ce şi cum să mai 

mâncăm? 

Un răspuns tranşant ar fi că avem mâncare din belşug, cu condiţia să o alegem pe cea care ne 

protejează sănătatea. Este bine de ştiut că alimentele trebuie să aibă trei calităţi importante: să aibă gust, 

să fie neapărat hrănitoare şi să nu conţină substanţe chimice care să le contamineze şi să le devitalizeze. 

Pe lista alimentelor bune de consumat se află de exemplu iahnia de fasole, cartofii la cuptor, ficatul de 

pasăre la grătar şi, bineînţeles, legumele şi fructele. La capitolul aşa-zis nu stau dulciurile, produsele de 

patiserie, alimentele prăjite, fasolea bătută. Un rol important trebuie acordat prevenţiei. 

A mânca nu este simplu, din contră, este un act responsabil, care trebuie învăţat şi aplicat în mod 

corect de fiecare dată când ne aşezăm la masă. A sosit timpul să luăm măsuri. O dietă sănătoasă 

necesită un plan, un scop, precum şi efortul de a include în mese o varietate de alimente. Majoritatea 

persoanelor nu consumă suficienţi nutrienţi, deoarece nu includ în mese o cantitate corespunzătoare din 

fiecare grup alimentar. Deci, este important să se acorde atenţie nu numai la ce se consumă, dar şi la ce 

anume se îndepărtează din dietă. Pentru aceasta ar fi recomandată elaborarea unui “jurnal”, în care să se 

noteze tot ce se consumă şi se bea timp de o săptămână. 
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Trebuie acordată atenţie atât cantităţii de alimente ingerată, cât şi grupelor 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. 

Sunt necesare schimbări drastice ale dietei? 

Din momentul în care s-a constatat că dieta este neechilibrată şi anumiţi nutrienţi lipsesc din ea, 

se poate începe efectuarea unor mici modificări, astfel încât rezultatul final să fie un regim alimentar 

mai echilibrat şi mai sănătos. De exemplu, simpla adăugare a iaurtului la una din gustările zilnice, este 

suficientă pentru a introduce în dietă cantitatea de lactate necesară. Adăugarea unei banane la cerealele 

zilnice va furniza cantitatea de nutrienţi ai acestei grupe alimentare. 

Cantitatea de alimente ingerată este, de asemenea, importantă. Cantitatea zilnică necesară de 

cereale este de aproximativ 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 şi cereale la 

micul dejun, se poate consuma o banană feliată adaugată 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 şi 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 ceşti de suc de roşii, adăugarea de spanac 

sau fasole boabe la sandwich-ul zilnic, consumarea de paste făinoase cu sos de tomate, sunt doar câteva 

dintre modalităţile în care se pot servi legumele. Noile recomandări ale dieteticienilor susţin 

consumarea a 2 boluri de fructe şi 2 boluri şi jumătate de legume pe zi. 

Modificările dietei trebuie înregistrate în jurnalul zilnic. De exemplu, într-o săptămână se poate 

stabili ca scop înlocuirea cartofilor prăjiţi cu salata, a pizzei cu legume şi consumarea zilnică a unui 

iaurt. 

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 sanatoase. 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. 

Dieta sănătoasă ne poate proteja împotriva apariţiei bolilor 
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O dietă sănătoasă poate reduce riscul de apariţie a unor boli. Nutriţioniştii americani recomandă 

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

degresate. De asemenea, se recomandă atenţie la numărul de calorii consumate, pentru a reduce riscul 

apariţiei obezităţii, limitarea consumului de alcool şi eliminarea din alimentaţie a produselor cu un 

conţinut crescut de sare, grăsimi saturate, colesterol şi zahăr. Activitatea fizică este o parte importantă a 

acestui regim. Un program de exerciţii fizice cu durata de 30 până la 90 de minute zilnic este suficient. 

Specific, o dietă sănătoasă poate ajuta astfel: 

 dietă cu un conţinut scăzut în grăsimi (cereale, fructe, legume, produse lactate degresate) poate 

reduce riscul apariţiei bolilor cardiace, a hipertensiunii arteriale, bolilor degenerative cerebrale, 

accidentelor vasculare cerebrale şi a 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 - rău‖ (LDL); 

 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 antioxidaţii necesari (precum beta-carotenul sau 

vitaminele C si E) şi protejează organismul de distrugerile produse de radicalii liberi de oxigen, 

reducând astfel riscul apariţiei bolilor cardiace, a cancerului şi a hipertensiunii arteriale. 

Dieta sănătoasă şi regimul alimentar 

Adoptarea unei diete sănătoase înseamnă un anumit tip de regim alimentar, reprezintă o metodă 

de îmbunătăţire a sănătăţii. Consumarea regulată a unei diete echilibrate, sărace în grăsimi saturate şi 

bogate în cereale integrale, fructe, legume şi grăsimi bune (cum ar fi uleiul de măsline) va reduce riscul 

apariţiei unor afecţiuni. Asocierea unui regim de viaţă activ cu o dietă sănătoasă, va îmbunătăţi şi mai 

mult starea de sănătate. Exerciţiile fizice regulate reduc semnificativ riscul apariţiei bolilor cardiace, a 

hipertensiunii arteriale, a accidentelor vasculare cerebrale, a diabetului, a obezităţii, a anxietăţii, 

depresiei şi a cancerului de sân şi de colon. Sănătatea este extrem de importantă în viaţa fiecărui om, ea 

fiind strâns legată de ce, cum, cât şi când mâncăm. Este important să ştim că prin adoptarea unui stil de 

viaţă sănătos din copilărie şi până la cea mai înaintată vârstă se pot preveni şi trata boli grave ca 

diabetul, dislipidemiile, bolile cardiovasculare, obezitatea, guta. Un stil de viaţă sănătos presupune nu 
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numai o alimentaţie echilibrată, dar şi o activitate fizică corespunzătoare vârstei, evitarea fumatului şi a 

consumului de alcool. 

Obiceiurile alimentare se formează din copilărie. Avem la îndemână multe variante pentru a 

creşte copii cât mai sănătoşi şi emoţional. 

Pentru adulţi, un stil de viaţă sănătos presupune, de cele mai multe ori, un mare efort, deoarece 

acesta diferă total de stilul de viaţă cu care s-au obişnuit, dar nu este imposibil. Este mult mai uşor să 

formăm la copii, încă de la vârste foarte mici, un stil alimentar şi de viaţă sănătos, decât să îl schimbăm 

total atunci când starea de sănătate ne obligă. 

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale. Sănătatea şi 

echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă 

dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire necorespunzător, derivat din deprinderea unui 

comportament alimentar greşit. 
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BAZELE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS  
 
 

Prof. Viorica-Cornelia Hoffmann-Bronț   

Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, jud. Bihor 

 
      Crearea unui stil de viață sănătos nu merge peste noapte, ci este rezultatul unui proces. Mai 

mulți factori joacă un rol important în acest proces. Drept condiții ale unui stil de viață sănătos sunt 

menționate de obicei 8 principii, care împreună servesc la crearea armoniei fizice și mentale. 

 Nutriție 
 „Lasă-ți mâncarea să fie medicamentul tău, iar medicamentul tău să fie mâncarea ta”. 

(Hipocrate). Nutriția nu este o sursă de plăcere! Ne putem influența sănătatea corpului în cel mai direct 

mod prin nutriție. Scopul nutriției este menținerea corpului și menținerea sănătății. Prin urmare, atunci 

când alegeți mâncarea, principala considerație nu este delicatețea mâncării, ci cât de bine servește 

sănătatea corpului. Există reguli nutriționale care nu pot fi ignorate. De exemplu, există reguli pentru 

consumul de fructe, legume și cereale, condimente, gătit, mâncare și băut lichide. Veți auzi mai multe 

despre aceste reguli de la noi. Opt tendințe alimentare sănătoase. 

 Alimentația sănătoasă este în continuă evoluție, noile tendințe apar în mod constant. Anul 

acesta, de exemplu, dietele vizate au devenit foarte populare, de exemplu, vizând un somn mai bun, 

reducerea inflamației sau doar îmbunătățirea dispoziției. 

1. Diversitatea este importantă 

 Cât mai diversificat, compilați-vă dieta din cât mai multe alimente posibil, folosind diferite 

metode de gătit. Să nu ne ținem de obicei, să gustăm și alte alimente, după ce încercăm, să spunem doar 

păreri, să nu avem prejudecăți. O dietă cu diverse rânduri, adesea repetitive de mese, este în sine o 

garanție serioasă că organismul nostru primește toți nutrienții necesari. 

2. Evită grăsimea! 

 Consumați alimente mai puțin grase: folosiți ulei de măsline pentru gătit și prăjit. Acest lucru 

este deosebit de important pentru sedentar. Preferați aburirea, gătitul în folie, oala de teflon sau oala 

acoperită, cuptorul cu microunde decât prăjirea în grăsimi. Evităm sacadările, spumarea făcută cu 

puțină făină și amidon este mai favorabilă. 

3. Reduceți cantitatea de sare. 

 Pregătiți feluri de mâncare cu puțină sare, nu le sărați după aceea: gustul moderat sărat se poate 

obișnui foarte repede. Evităm sărarea mai ales la copii, deoarece gustul care se dezvoltă în acel moment 
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afectează întreaga viață. Dintre alimentele gata consumate, alege-le pe cele mai puțin sărate. O 

varietate de condimente poate fi folosită pentru a da aromă alimentelor într-o varietate de moduri. 

4. Acordați atenție consumului de dulciuri 

 Mâncăm doar dulciuri și prăjituri ca ultimă masă, nu mai mult de o dată sau de două ori pe 

săptămână, niciodată între mese, mai ales nu în schimb. Nu ne zaharim deloc mâncarea, cel mult foarte 

puțin. Unde este posibil, folosiți miere și îndulcitori naturali (zahăr de mesteacăn, stevia), în loc de 

zahăr. Să bem mai degrabă sucuri naturale de fructe și legume decât băuturi și siropuri. Adăugați 

îndulcitori artificiali la cafea și ceai, dacă este necesar. Nu vă obișnuiți copiii cu dragostea gustului 

dulce. 

5. Produse lactate sus! 

 Consumați zilnic produse lactate acide (de exemplu brânză, brânză de vaci, lapte degresat, 

chefir, iaurt). Dintre produsele lactate, alegeți-le pe cele cu un conținut mai scăzut de grăsimi. 

6. Fructe mai presus de toate 

 Mâncăm regulat fructe și legume crude, de câteva ori pe zi (pregătite pentru salate, acest lucru 

este posibil și iarna), legume și legume la aburi. 

7. Cerealele și garniturile contează, de asemenea 

 Aveți întotdeauna cereale integrale sau pâine brună pe masa voastră. Ca garnitură sau ca bază 

pentru mâncare, alegeți legume aburite în loc de cartofi sau paste. Folosiți cereale care sunt saturate cu 

vitamine, minerale: mei, hrișcă, ovăz etc. Prin urmare, cerealele integrale sunt sănătoase. Cerealele 

integrale joacă un rol important într-o dietă echilibrată. Sunt o sursă importantă de substanțe nutritive și 

substanțe fito-protectoare care sunt deficitare în dietele celor mai mulți oameni. 

8. Se recomandă 4-5 mese pe zi 

 Mănâncă de patru până la cinci ori pe zi. Niciuna dintre mese nu trebuie să fie prea abundentă 

sau foarte puțină: distribuiți mâncarea zilnică cât mai uniform posibil. Mâncăm calm, creând condiții 

confortabile, nu în grabă. Mâncărurile gătite trebuie servite cât mai curând posibil după preparare, nu le 

păstrați fierbinți ore în șir. Aveți „programul” obișnuit de masă zilnică, de preferință întotdeauna în 

același timp. 

9. Să bem destul! 

 Setea se stinge cel mai bine cu apă potabilă. Alcoolul este dăunător, iar băuturile alcoolice 

reprezintă o sursă de exces de energie din punct de vedere nutrițional, motiv pentru care ar trebui 

evitate. La copii, chiar și cea mai mică cantitate este interzisă. 

10. Există alimente interzise? 
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 Alimentația corectă nu înseamnă interzicerea oricărui aliment, dar este indicat să acordați 

preferință unora, pentru a reduce consumul altora. Nu există alimente interzise, ci doar cantități de 

evitat! Recomandat pentru un consum amplu: în principal fructe și legume, pește, precum și pâine 

brună, cartofi. Recomandat pentru consum moderat: carne și produse din carne fără grăsimi, lapte și 

produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, grăsimi (de preferință ulei în loc de grăsime, margarină în 

loc de unt), ouă, paste, leguminoase uscate. Recomandat de evitat: dulciuri, înghețată, preparate 

zaharite (de asemenea, compot, gem), carne grasă, alimente grase, smântână, zahăr, băuturi răcoritoare 

zaharate, sare, băuturi spirtoase, bere, vin. Acordați atenție valorilor energetice și nutritive ale 

alimentelor ambalate, altor date compoziționale care ajută foarte mult la alegerea alimentelor și la 

formularea dietei. 

11. Evitați carnea roșie! 

 Evitați carnea roșie (carne de vită, carne de porc), preferați carnea albă: pește, carne de pasăre. 

În prepararea peștelui, lumea gastronomiei a fost îmbogățită cu rețete grozave de bucătăria 

mediteraneană, care nu se rotește, ci pregătește felurile de mâncare în ulei de măsline cu încălzire 

rapidă. 

12. Mișcarea este foarte importantă 

 Cu o alimentație adecvată, exercițiile fizice regulate și controlul greutății nu pot fi neglijate. 

Măsurarea greutății corporale este o modalitate ușoară de a evalua utilizarea energiei și a nutrienților: 

cu o nutriție adecvată, se dezvoltă greutatea corporală dorită și acesta este obiectivul pe care trebuie să 

îl atingem. 

 Mișcarea. Corpul uman este conceput să se miște, dacă nu se mișcă, se degradează. Exerciţiul 

regulat este bun pentru sănătatea noastră fizică și mentală. Exercițiul ne îmbunătățește rezistența, 

performanța, ne face mai rezistenți. Este vital pentru menținerea unei sănătăți bune și joacă un rol 

crucial în realizarea și menținerea unei greutăți corporale ideale. Fiecare tip de exercițiu are propriile 

reguli, dar există și reguli generale. De exemplu, opinia că „nu există niciun rezultat fără durere” s-a 

răspândit în mod eronat. Pentru sănătatea corpului nostru, nu vă antrenați niciodată până la epuizare și 

preferați modurile de exerciții ușoare. Exercițiul este o parte integrantă a unui stil de viață sănătos, așa 

că toată lumea ar trebui să găsească forma potrivită de exercițiu pentru ei. 

 Apă. „Apa nu reflectă doar cum suntem noi - apa este sursa vieții”. Masaru Emoto 

 Ești ceea ce bei! 70 la sută din corpul uman este apă. Unul dintre cei mai importanți factori în 

menținerea sănătății noastre este consumul de apă de înaltă calitate și suficient. Apa este vitală pentru 

menținerea și atingerea unei greutăți corporale ideale, pentru a menține performanța fizică. Apa 

contribuie la aproape fiecare proces biologic, mecanic și chimic care are loc în corp. Pe lângă procesele 
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interne, utilizarea externă a apei este vitală și vindecătoare. Există, de asemenea, reguli pentru 

consumul de apă. Este important să avem calitatea, cantitatea potrivită și să ne împăcăm mesele cu 

aportul de lichide (separarea alimentelor-băuturi) și cu ce apă folosim pentru a ne pregăti mesele. 

 Lumina soarelui. „Iubirea curge ca lumina soarelui, în liniște și în mod constant - numai din 

propria căldură miraculoasă.” Hekler Antal 

 Soarele îl însoțește pe om de-a lungul vieții sale, creând în fiecare zi prin puterea luminii. Oferă 

ritm și ciclicitate vieții umane, face timpul măsurabil. Lumina soarelui este forța motrice de bază a 

vieții, este esențială pentru producerea de oxigen de către plante, pentru germinarea semințelor 

însămânțate, pentru încorporarea vitaminelor formate în corpul uman, adică lumina soarelui este viața 

însăși. Lumina soarelui afectează fundamental starea noastră fizică și mentală, lipsa persistentă a 

acesteia ne îmbolnăveşte. Acesta joacă un rol cheie în producția de vitamina D în corpul uman, precum 

și are un efect antiseptic și de stimulare a imunității. Oamenii au nevoie de lumina soarelui în fiecare zi, 

astfel încât să rămâneți la soare într-o zi obișnuită este foarte important. Când soarele strălucește pe 

șapte ramuri, merită să petreceți timpul în aer liber. 

 Aer. „Cel care își controlează respirația își controlează viața”. (înțelepciunea antică) 

 Cele patru elemente primordiale care alcătuiesc lumea, Pământul, Focul, Apa și Aerul, fac 

împreună viața pe planeta noastră. Fiecare ființă vie are nevoie de aer. Puteți trăi fără mâncare timp de 

trei săptămâni, fără apă timp de 2-3 zile și fără aer doar câteva minute. 

 De asemenea, avem nevoie de aer pentru a produce energie și a arde alimentele pe care le 

consumăm. Aerul de bună calitate are un efect bun asupra corpului. Pe lângă un aport mai bun de 

oxigen către creier și o calitate mai bună a somnului, merită să subliniem efectul aerului asupra stării de 

spirit. Prin controlul conștient al respirației, vă puteți îmbunătăți starea de spirit, capacitatea de 

concentrare și puteți reduce efectele stresului. Acesta este motivul pentru care controlul respirației 

joacă, de asemenea, un rol fundamental în practicile de meditație. Putem susține aprovizionarea cu 

oxigen a corpului nostru și munca plămânilor cu, printre altele, respirație adecvată, exerciții de 

respirație, cântat, mișcare, postură bună și ventilație. 

 Ritm și relaxare adecvate. „Schimbă întotdeauna ritmul vieții. Schimbând conștient și atent 

munca și odihna (…)” Sándor Márai 

 Ca parte a naturii, este important ca omul să ia în considerare și să se conformeze legilor naturii. 

La fel cum zilele sunt înlocuite de nopți, tot așa trebuie să te odihnești după muncă. Odihna face parte 

din ritmul zilnic. Este bine să facem lucrări pe care le putem reîncărca, dar în acest caz, este la fel de 

important ca acțiunea să fie urmată de odihnă. Avem nevoie de o perioadă în care să ne relaxăm. Cu 

toate acestea, relaxarea nu poate fi doar pasivă, ci are și forme active (de exemplu: mers pe jos, 
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drumeții, recreere etc.). Este important să vă cunoașteți propriul ritm și să găsiți modalitatea potrivită 

de relaxare pentru dvs. 

 Moderare. Nimic în neregulă. În bună măsură. Dacă avem o sărbătoare în fiecare zi a 

săptămânii, putem fi siguri că mai avem ceva de învățat despre moderație. Dar ce înseamnă moderare? 

Moderația înseamnă omiterea completă a alimentelor dăunătoare organismului, precum și consumul 

moderat de alimente utile și de construcție. În plus față de nutriție, moderarea se aplică și altor domenii 

ale vieții, cum ar fi munca, sportul, recreerea etc. Trebuie să experimentăm cât de multă măsură este 

foarte bună pentru noi. Nici o alimentație necorespunzătoare și nici inadecvată nu duce la sănătate. 

Astfel, în ceea ce privește un stil de viață sănătos, conceptul de moderare înseamnă de fapt autocontrol.  

 Echilibrul mental. „Pacea spirituală vine din înțelegerea și acceptarea faptului că puțini văd 

lumea așa cum suntem noi”. Andrew Matthews 

 Echilibrul spiritual este o condiție foarte importantă pentru menținerea sănătății. Crearea 

armoniei necesită muncă interioară, în timpul căreia dobândim cunoaștere de sine. Așa ne apropiem din 

ce în ce mai mult de sănătatea fizică și mentală. Pentru a atinge echilibrul spiritual, este important să 

știm că tot ceea ce ni se întâmplă este cel mai bun lucru posibil care se poate întâmpla chiar atunci. 
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În trecut, o condiţie necesară pentru dezvoltarea unui oraş era existenţa unui surplus agricol. Iar 

pentru a realiza acest lucru, oamenii îşi extindeau terenurile agricole, păşunile în defavoarea pădurilor. 

Am renunțat la plante, la rădăcini, la fructe de pădure și la vânătoare pentru confort și siguranță, pentru 

o sursă sigură de hrană.  

Este primul pas pe care omul l-a făcut pentru a stăpâni mediul înconjurător. Odată cu 

dezvoltarea agriculturii intensive prin folosirea de îngraşăminte, pesticide, aceasta a devenit o activitate 

tot mai poluantă. Din această cauză se militează pentru revenirea agriculturii tradiționale (durabile). 

Agricultura durabilă are ca obiective majore optimizarea productivităţii şi, în acelaşi timp, conservarea 

resurselor naturale de bază. 

Deci, iată că după ce am ajuns să avem tot ce vrem și ne-am dorit vreodată în magazine și în 

restaurante ne întoarcem la produse tradiționale și la produse ecologice, pentru că acestea sunt mai 

sănătoase și mai gustoase. 

Până relativ recent, alimentația omului obișnuit era formată din alimente obținute din grădina 

proprie, suplimentată cu câteva produse cumpărate de la magazinul universal și cu carne de la 

animalele de casă și de la vitele ce colindau pășunile. Bunicii noștri nu erau așteptați la piață de mii de 

produse alimentare frumos ambalate și intens popularizate pe toate posturile de televiziune. 

Astăzi, totul este frumos ambalat, dar ambalajul nu este totul, mulțimea de chimicale care sunt 

introduse în produse este ceea care ne încântă papilele gustative. 

Și totuși, vrem un stil de viață sănătos! 

Atunci vom începe, poate, să consumăm 10-12 porții de legume sau fructe pe zi (o porție: 8 

căpșuni, 1 măr, un ardei roșu mare, 2 morcovi medii) și o masă caldă făcută în casă, așa cum 

recomandă specialiștii. 

Unul dintre cei mai importanţi indicatori care poziţionează legumele pe categorii distincte, în 

funcţie de beneficii, este culoarea acestora. 

Culoarea este cartea de vizită a legumelor. Ea spune despre ele ce anume conţin, asupra căror 

organe acţionează, exact ce boli pot preveni sau pot trata. 

Aşadar, când îţi organizezi dieta zilnică, ia în considerare ce culori aşezi pe farfurie: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

60 

 

1. Legumele roşii 
Cartofii roşii, ridichile, ceapa roşie, ardeii roşii, gogoşarii, sfecla roşie, tomatele sunt cele mai 

importante legume de culoare roşie. 

Nutrienţii din legumele roşii îţi păstrează inima sănătoasă şi îţi îmbunătăţesc memoria. 

În urma unui studiu, realizat pe 13.000 de persoane din California, s-a demonstrat că o jumătate 

de ceaşcă de tomate, consumată de minim 5 ori pe săptămână, poate reduce riscul de cancer ovarian cu 

până la 60%. 

Sfecla roșie este cunoscută încă din antichitate ca fiind benefică pentru organismul uman. 

Consumată în cantități moderate și după sfatul medicului este considerată un aliment minune. 

În anotimpul rece sfecla roșie ar trebui să fie nelipsită de pe masa noastră. Ea poate fi 

consumată în combinație cu alte legume și fructe ca suc, salate sau poate fi fiartă, fie în supe sau în 

piureuri sau poate fi gătită la cuptor. 

Sfecla roșie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se științific că luptă 

împotriva cancerului și a altor afecțiuni. 

 

O mulțime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare și un plus de vitamine prin simpla 

adăugare a sfeclei roșii. Gustul sfeclei crude nu este însă acceptat de foarte multă lume cu ușurință, însă 

beneficiile pe care aceasta le aduce sănătății ne fac să ne gândim de două ori înainte să refuzăm o porție 

de sfeclă. Aceasta poate fi introdusă chiar și în alimentația bebelușilor încă de la vârsta de 8 luni, sub 

formă de suc sau de piure sau în amestec cu alte legume. De asemenea, copiii și femeile însărcinate pot 

consuma regulat acest aliment, fiind un medicament pe care însăși natura ni-l oferă. 

Sfecla roșie este un complex de vitamine și minerale cum rar mai găsim și, în plus, vindecă 

tumori, afecțiuni ale ficatului, afecțiuni cardiovasculare, digestive, întărește imunitatea și este un 

puternic antiinflamator, detoxifiant și energizant. Sfecla roșie conține tot complexul de vitamina B, 

potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanți și fier, cu alte 

cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie. 

2.  Legumele portocalii 
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Beta-carotenul, responsabil pentru culoarea din morcovi, dovleac, suc de fructe, cartofi dulci 

prezintă efecte anti-cancerigene, mai ales în cazul cancerului de stomac. 

Legumele portocalii conţin antioxidanţi precum vitamina C, caroteni şi flavonoide care previn 

apariţia bolilor cardio-vasculare şi a problemelor legate de ochi.  

Compusul organic numit acid cafeic încetineşte progresul cancerului de sân şi cel ovarian. 

Morcovul are efect vitaminizant, tonifiant, analgezic, bactericid, antiseptic, calmant, cicatrizant, 

emolient, rubefiant, regenerator al pielii, tonic cutanat, ajută în lupta cu cancerul, este un bun 

antioxidant, reduce colesterolul, stimulează funcția hepatică, hipoglicemiant în diabet, redă pofta de 

mâncare, reglează tulburările metabolismului, elimină acidul uric, întăreşte capacitatea de apărare a 

organismului, antianemic, sporeşte numărul de globule roşii şi hemoglobina, reglator intestinal, 

antiputrid, depurativ, fluidifiant biliar şi pectoral, cicatrizant gastric, creşte acuitatea vizuală, dilată 

vasele coronare, favorizează lactaţia şi arerol de vermifug intestinal.  

 

Morcovii, precum și alte fructe și vegetale galbene, sunt bogați în beta-caroten pe care 

organismul îl transformă în vitamina A, este o substanță care pare să aibă un rol protector față de 

cancer. 

Vitamina A intră în categoria vitaminelor liposolubile (A, D, E și K). Beta-carotenul nu are 

astfel de limite.  

Din beta-carotenul primit, organismul poate sintetiza întreaga cantitate de vitamina A de care 

are nevoie, iar ceea ce rămâne este metabolizat în alte moduri. În ultimul timp există tendința de a 

înlocui vitamina A cu capsule care conțin beta-caroten. 

3.  Legumele verzi 

Există o paletă vastă de legume verzi extrem de benefice funcţionării corecte a organismului 

uman: avocado, varză chinezească, varză de Brussels, castraveţi, salată verde, ceapă verde, ardei verzi, 

broccoli, spanac, bame, sparanghel, fasole verde, mazăre, dovlecei, anghinare, praz. Toate acestea au în 

comun indoli şi luteină - antioxidanţi care menţin sănătatea vederii. În plus, consumul de legume verzi 

menţine sănătatea oaselor şi a dinţilor şi scade riscul apariţiei cancerului. 
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Există numeroase dovezi care atestă că legumele crucifere, precum varza, andivele, conopida, 

broccoli sunt asociate cu un risc mai scăzut de cancer la stomac, la sâni, ovare sau plămăni. 

Legumele verzi sunt bogate în glucosinol şi vitamina  K, ambele având o influenţă fără 

precedent asupra organismului. Vitamina K, mai exact, combate diabetul zaharat, ceea ce reduce 

implicit riscul de cancer pancreatic. 

4. Legumele albe 

Conopida, usturoiul, ceapa, ciupercile, cartofii albi, guliile, păstârnacul, pătlagina, ghimbirul 

previn apariţia bolilor cardio-vasculare şi reglează colesterolul. Ele au o influenţă remarcabilă asupra 

imunităţii organismului. De exemplu, alicina, compusul activ din usturoi, are efecte antimicrobiene şi 

antioxidante. 

Ceapa conţine polifenoli şi flavonoide cu efecte anti-cancerigene pe linia celulelor ovariene, iar 

ciupercile sunt bogate în vitamina D, ce poate proteja organismul de “boala fără vindecare”. 

5. Legumele de culoare albastru/ violet 

Substanţele fenoli şi antociani conţinuţi de legumele de culoare albastru/ violet (vinete, varză, 

porumb violet) sunt renumite pentru efectul anti-îmbătrânire şi pentru proprietăţile antioxidante. 

O dietă bogată în legume ce au această culoare îmbunătăţeşte memoria şi colaborează la buna 

funcţionare a tractului urinar. 

De asemenea, cercetarea a evidenţiat şi că un consum bogat de fructe şi legume reduce 

semnificativ riscul de moarte prematură. 

O să spunem acum 10-12 porții de legume și fructe pe zi, dar iarna nu este sezonul fructelor, 

este scump, nu se poate, însă morcovul, sfecla roşie şi mărul sunt la îndemâna noastră, sunt autohtone 

și nu sunt scumpe, pot să intervină în lupta cu diferite boli, pot să le prevină pe unele. 

Mărul poate fi numit cel mai iubit fruct; nu degeaba se spune că „un măr pe zi ţine medicul la 

distanţă”. Acest fruct, autohton, care poate fi găsit în orice piață, care nu este scump, poate fi consumat 

în orice dietă şi nu are contraindicaţii deosebite, fiind indicat chiar şi diabeticilor, cu condiția să fie 

mere acre. Mărul conține substanţe antioxidante şi anticancerigene care, timp de 200 de zile de la 

recoltare, se păstrează intacte, ca în ziua culesului. De aceea, mărul este fructul ideal în orice anotimp.  

Mărul conține 85% apă și 50 calorii, motiv pentru care este recomandat în multe diete, dar pe 

lângă asta conține și vitamina C, dar și vitamina A, precum și vitaminele E și B, cu condiția să-l 

consumi cu coajă, altfel nu vei avea niciun beneficiu din acestea. 

Mărul conține fibre, dintre care cea mai importantă este pectina, care are rolul de a scădea 

tensiunea arterială, nivelul de glucoză din sânge și chiar colesterolul. Mărul conține și Querticina, un 

flavonoid care are un rol important în prevenirea multor tipuri de cancer de colon, de sân sau de 
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plămâni. Tot această substanţă este responsabilă de neutralizarea efectelor radicalilor liberi, care 

cauzează îmbătrânirea prematură. Mărul conţine şi bor, important pentru sănătatea oaselor şi a bunei 

funcţionări a creierului. 

De ce să mâncăm cel puțin un măr pe zi? 

Pentru că suprimă foamea, ajută la tranzitul intestinal, previne osteoporoza asociată cu 

menopauza, protejează în mod natural împotriva radiației solare ultraviolete, scade riscul de formare a 

calculilor urinari din oxalați, îmbunătățeşte funcțiile pulmonare ale pancreasului, îmbunătățește 

circulația. Eu cred că sunt suficiente motive pentru a consuma mere și nu numai mere și morcovi și 

sfeclă roșie. Aici nu mai avem scuza – e prea scump sau NU este sezonul. 

Oamenii depășesc măsura în tot ce fac: mănâncă prea mult și nesănătos, beau prea mult, 

fumează prea mult, cheltuiesc prea mult, petrec prea mult.  ”Moderația” ar trebui să fie cuvântul care să 

ne ghideze spre un stil de viață sănătos, moderația și mișcarea. Un consum moderat de legume, fructe, 

carne, cereale și produse lactate și, așa cum ne recomandă inclusiv televizorul, cel puțin 30 minute de 

mișcare pe zi. 
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EFECTUL CULORILOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII MENTALE 

 

Prof. Ramona Doina Buzea  

                                                                  Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

 

 Tot ce ne înconjoară are o culoare, un parfum sau 

un sunet. Trăim înconjurați de culori, lumini și umbre. 

Fiecare nuanță, chiar dacă câteodată nu observăm, ne 

influențează starea. Fiecare culoare are o semnificație și 

interferează cu gândirea și mintea noastră. Nimic în lumea 

asta nu este întâmplător. Totul este armonie. Sunt zile în 

care vrei să te îmbraci în negru și zile în care simți nevoia 

de culoare. Te-ai întrebat uneori ce semnificație are 

culoarea ta preferată? Ai observat vreodată schimbarea bruscă a stării tale de spirit atunci când porți o 

anumită culoare? 

            Dacă am trăi într-o lume "pictată" numai în alb și negru, am deveni mai agitați, mai nervoși și 

am suferi de mai multe afecţiuni, cu siguranță. Chiar dacă nu realizăm efectele pe care culorile le au 

asupra psihicului și afectivității noastre, ar trebui să începem să conștientizăm efectul terapeutic pe care 

acestea le au asupra noastră, eliberându-ne de stres, îmbunătățindu-ne sănătatea și făcând lumea mai 

plină de lumină și de strălucire. Este demonstrat științific faptul că lumina și culorile au efecte diferite 

asupra afectivității indivizilor.  

 Culorile activează prin intermediul retinei terminațiile nervoase și influențează moralul. 

Reacțiile și atitudinile față de anumite tonuri de culoare sunt influențate de puterea pe care culorile o 

exercită asupra psihicului nostru: ele ne pot calma, relaxa sau vindeca, sau ne pot face triști, pot induce 

o stare de nervozitate. 

 De asemenea, putem ghici calitățile sau defectele unei persoane în funcție de preferințele pe 

care le are pentru anumite culori. 

 Negrul este non-culoarea formală și convențională. De obicei, negrul este asociat cu moartea și 

durerea provocată de aceasta, dar, în unele țări, cum ar fi în China, ritualul morții este simbolizat de 

culoarea albă. 

o Albul simbolizează Luna, prin urmare feminitatea și puritatea. El înseamnă echilibru, calm, 

pace și prospețime. Albul alină durerile reumatice, lasă energiile pozitive să pătrundă în corp. Este 
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simbolul tinereții și al frumuseții eterne. Este foarte important de reținut că există o diferență uriașă 

între albul naturii și cel obținut în industria coloranților - genul de alb obsedant, "de spital", are efect 

deprimant. 

 Roșul este considerat un stimulent general, el excită, provoacă, mobilizează, incită la acțiune, 

facilitează asociațiile de idei, crește presiunea sangvină și activează respirația. Induce vitalitate, curaj și 

încredere în sine. Dar poate simboliza și agresiunea sau pericolul. Unele culturi îl asociază cu 

masculinitatea. Fiind o nuanță caldă, puternică, intensă, energizantă, este indicată în cazul asteniei, al 

răcelii sau gripei, al durerilor reumatice, al anemiei. 

 Roșul captează atenția. Cuvintele și obiectele care au această culoare sunt imediat observate. 

Ele sunt deseori utilizate în decorarea interioarelor. Se știe că, în ceea ce privește mașinile, există o 

corelație între culoarea roșie și rata furturilor. Încăperile în care predomină culoarea roșie creează 

nervozitate. În încăperile în care se folosește doar sporadic roșu oamenii pierd șirul timpului, motiv 

pentru care se întâlnește des în cazul casinourilor și barurilor. Și restaurantele utilizează adesea roșu, 

întrucât acesta stimulează apetitul. 

 Albastrul are proprietăți sedative. Stimulează apărarea organismului și combate insomnia, 

induce starea de liniște interioară și incită la meditație. În exces, duce la depresie. Chiar dacă în 

anumite culturi albastrul a fost privit că fiind culoarea cea mai apropiată de negru și tonurile închise, o 

nuanță negativă prin urmare, albastrul desemnează personalitățile idealiste și aduce liniște în suflet. Are 

un efect relaxant asupra sistemului nervos și este recomandată folosirea lui ca agent terapeutic în 

tulburările somnului. Albastrul, nuanță antişoc, stimulează imunitatea, calmează febra, reduce 

inflamaţiile, aduce liniște și optimism, având efecte psihostabilizante. Când porți albastru la interviurile 

pentru angajare, arăți că ești o persoană loială și capabilă să se dedice binelui firmei. Albastrul este una 

din cele mai populare culori în ceea ce privește îmbrăcămintea. Asocierea sa cu mâncarea trebuie să se 

facă însă cu foarte multă atenție, ea reduce apetitul și creează repulsie. Acest lucru se întâmplă, întrucât 

rareori mâncarea naturală este albastră.  

 Cel mai adesea dacă este așa, atunci ea este toxică sau pur și simplu stricată. Albastrul deschis 

este o bună culoare pentru dormitoare, întrucât calmează. Albastrul închis însă dă senzația de răceală și 

creează depresie. Într-un mediu albastru crește productivitatea. Studiile au arătat că studenții obțin note 

mai bune și halterofilii reușesc să ridice mai mult în încăperi albastre. Atunci când citesc un text 

albastru oamenii reușesc să rețînă mai multe informații. 

 Violetul calmează durerea și stimulează intelectul, microcirculația cerebrală, combate 

disfuncțiile vezicii biliare și ale rinichilor. Unul dintre secretele geniului lui Leonardo da Vinci a fost 

lumina violetă, rezultat al filtrării razelor soarelui de amiază prin draperiile camerei sale, în care 
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petrecea mult timp înainte de a lucra. Violetul întărește sistemul imunitar, mărește amplitudinea 

respirației, reglează activitatea cardiacă. Este recomandat și în cazul tulburărilor de vedere, dar și 

împotriva cistitei, a crampelor musculare și a celulitei. Preferința pentru nuanțele clare de violet indică 

o natură sinceră, inocență și înțelepciune.Violetul este culoarea regilor. Ea sugerează luxul, bogăția și 

sofisticarea. Este culoarea pasiunii, romantismului și emoțiilor. 

 Portocaliul îndepărtează senzația de oboseală, stimulează vezica biliară și este recomandat în 

probleme digestive și respiratorii. Portocaliul reprezintă ambiția, fiind o culoare rece, prin comparație 

cu roșul. De asemenea, este un stimulent al glandei tiroide. Energia portocaliului ne face mai veseli și 

ne crește poftă de viaţă. Această culoare este folosită că mijloc terapeutic pentru a elimina stările de 

anxietate și pentru a introduce o notă de culoare în mediile terne, mohorâte.  

 Se recomandă în tratarea astmului, a tușei iritative, a febrei, a variațiilor de tensiune arterială, a 

spasmofiliei și nu numai. Este indicat în mod special pentru depășirea inhibițiilor, a unor obsesii și a 

tulburărilor sexuale. Portocaliul pare să se adreseze tuturor. El poate fi folosit pentru a indica produse 

de care poate beneficia toată lumea. El face ca și produsele scumpe să pară ușor de obținut. 

 Verdele este culoarea speranței și a gândirii pozitive, a echilibrului și a autocontrolului. Este 

benefic atunci când ai probleme sentimentale, probleme cu tensiunea arterială sau în caz de insomnie. 

Verdele înseamnă viață, creșterea și renașterea, fiind culoarea vegetației ce ne înconjoară. Verdele se 

recomandă atât pentru migrene,  alergii, hipertensiune, gripă, nevralgii, insomnie, cât și pentru 

tumori benigne sau chiar boli de cancer. Verdele este culoarea pe care ochiul o acceptă cel mai ușor și 

poate îmbunătăți vederea. Este o culoare care are un efect neutru asupra psihicului uman. Această 

culoare este utilizată în camerele unde așteaptă oamenii care vor fi filmați pentru a apărea la televizor. 

Verdele este deseori utilizat și în spitale, întrucât relaxează pacienții. 

 Galbenul este considerat culoarea pozitivă prin excelență, fiind cel mai aproape de lumina pură 

și strălucire. Combate starea depresivă și indică o serie de calități, stăpânirea de sine, simțul onoarei, 

optimismul și dragostea de viață. Este ideal în oboseală mintală, stres, în probleme digestive.  El dă 

senzația de căldură, calmează psihonevrozele și stimulează funcțiile hepatice. Energia culorii galben ne 

ajută să gândim mai clar și ne stimulează interesul și curiozitatea. 

  Este folosit în cromoterapie pentru a îndepărta stările de stres și depresie. 

           Galbenul stimulează metabolismul. Într-o cameră galbenă copiii mici plâng încontinuu și adulții 

își pierd cumpătul. Ca și efecte pozitive se pot menționa creșterea puterii de concentrare și stimularea 

activității creierului. Galbenul folosit în cantități mici creează senzația de căldură și strălucire. El 

reprezintă ludicul, lumina, creativitatea, căldura și o atitudine lejeră în ceea ce privește viața. Galbenul 

este asemeni razelor soarelui, ai nevoie de ele pentru a te simți bine, dar nu vrei să îți intre în ochi.  
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Galbenul deschis este culoarea care îți atrage cel mai mult atenția. În multe religii acesta este simbolul 

supranaturalului.  
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ALIMENTAȚIA,  INDICATOR AL UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 
Prof. înv. primar Mariana Caraman  

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa 

 

 Şcoala reprezintă locul în care competențele și stilul de viață legate de sănătate pot fi dezvoltate 

și menținute ca viitor adult. Educaţia pentru sănătate în școală constituie un mijloc de promovare a 

sănătății, de formare a unor comportamente responsabile privind starea de sănătate. 

  Un copil sănătos va învăţa mult mai bine decât unul cu probleme de sănătate. Cea mai mare 

parte a timpului activ pe parcursul unei zile este petrecut în şcoală, iar pentru mulţi dintre copii şi 

adolescenţi, şcoala reprezintă locul unde ar putea deprinde comportamente şi un stil de viaţă sănătos, 

care contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, având un rol important în dezvoltarea creierului, în 

ameliorarea performanţelor cognitive, a memoriei, a atenţiei, a comportamentului. 

 Am încercat să le formez elevilor mei deprinderi corecte în vederea adoptării unui stil de viață 

sănătos, pe parcursul desfășurării unor diverse activități. Încă din clasa pregătitoare am vorbit despre 

importanța consumului de fructe și legume. În fiecare zi discutam despre vitaminele pe care le conține 

un anumit fruct, precum și despre beneficiile acestuia, având grijă ca, în zilele următoare, să fie 

prezentat un alt fruct. În ziua respectivă, fiecare copil avea drept gustare fructul descris în acea zi, 

conștientizând astfel importanța acestuia, aportul său la sănătate. 

 În cadrul Proiectului „A.B.C-ul emoțiilor”, tema „Alegeri responsabile” a vizat familiarizarea 

elevilor cu substanțele sănătoase și avertizarea asupra consecințelor negative a alimentelor periculoase, 

a obiceiurilor nesănătoase. Prin intermediul jocului didactic, copiii au identificat alimente sănătoase, au 

https://ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/efectul-culorilor-asupra-sanatatii-mentale-353524
https://exergy33.wordpress.com/2009/03/27/suprarealistul-renascentist-giuseppe-arcimboldo/
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făcut „alegeri corecte”- comportamente sănătoase, obiceiuri sănătoase, au ordonat imagini, 

reconstituind o poveste.  

 În perioada programului „Săptămâna altfel”, elevii au beneficiat de prezentări interactive despre 

ceea ce înseamnă alimentaţia sănătoasă, activitatea fizică şi rolul acestora în dezvoltarea copiilor. Una 

dintre activități a avut ca temă „Piramida alimentelor”. Mai întâi a fost observată imaginea, apoi au fost 

recunoscute alimentele din fiecare grupă, alimente ce contribuie la menținerea stării de sănătate, după 

care s-a explicat de ce unele alimente trebuie consumate în cantitate mai mică. S-au făcut meniuri cu 

alimente adecvate fiecăruia, selectate din grupele ilustrate, argumentându-se alegerea acestora. Apoi au 

fost realizate afișe cu alimente sănătoase, meniuri pentru fiecare masă de către elevi, care au lucrat pe 

grupe. Produsele activității lor au demonstrat faptul că elevii și-au însușit cunoștințele, conștientizând 

importanța unei alimentații corecte. Ei au creat ghicitori, cvintete și acrostihuri despre fructe, legume, 

mișcare și sănătate. Au argumentat astfel că alimentaţia, sursă de energie, este un indicator al unui stil 

de viaţă sănătos. 

 Ulterior, copiii au avut posibilitatea să-și arate îndemânarea în cadrul unei activități 

gastronomice, în care au  preparat o salată de fructe, ce a fost savurată la final. Ei s-au transformat în 

mici bucătari, pregătind un desert delicios din fructe. Au spălat cu grijă fructele, le-au tăiat, le-au 

amestecat cu frișcă, iar apoi au ornat salata. Au fost respectate normele de igienă, rețeta și modul de 

preparare. Activitatea le-a trezit interesul copiilor, care au fost încântați. 

 În concluzie, educaţia pentru sănătate, promovarea unui stil de viată sănătos în rândul copiilor, 

poate fi considerată cea mai eficientă măsură preventivă pentru a asigura o populaţie sănătoasă. 
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BENEFICIILE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 
                                                          Prof. Diana Chepeneag  

                                                         Colegiul Național „C. Diaconovici Loga” Timișoara, jud. Timiș 

 

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea drept „o stare de bunăstare 

fizică, mentală și socială completă și nu doar absența bolii sau a infirmității”. În contextul ritmului de 

viaţă alert şi stresant, asociat cu o alimentaţie neglijentă, cu multe chimicale şi lipsită de nutrienţi, tot 

mai mulţi oameni ajung să sufere de diverse boli cronice sau acute, de dureri sau de depresie și 

implicit să scadă speranța de viață. 

   Cercetătorii de la Harvard T.H. Școala de sănătate publică Chan au efectuat un studiu al 

impactului obiceiurilor sănătoase asupra speranței de viață. Studiul a inclus peste 78.000 de femei 

(din 1980 până în 2014) și peste 40.000 de bărbați (din 1986 până în 2014). Cercetătorii au analizat 

datele privind dieta, activitatea fizică, greutatea corporală, fumatul și consumul de alcool, date care 

au fost colectate prin chestionare administrate în mod regulat. 

 Aceste cinci domenii au fost alese, deoarece studiile anterioare au arătat că au un impact 

mare asupra riscului de deces prematur. Iată cum au fost definite și măsurate aceste obiceiuri 

sănătoase: 

1. Dieta sănătoasă, care a fost calculată și evaluată pe baza aportului raportat de alimente sănătoase 

precum legume, fructe, nuci, cereale integrale, grăsimi sănătoase și acizi grași omega-3 și alimente 

nesănătoase, cum ar fi carnea roșie și procesată, băuturi îndulcite cu zahăr, grăsimi și sodiu. 

2. Nivelul de activitate fizică sănătoasă, care a fost măsurat ca fiind realizat cel puțin 30 de minute 

pe zi, activitate moderată până la intensă. 

3. Greutatea corporală sănătoasă, definită ca un indice de masă corporală normal (IMC), care este 

cuprins între 18,5 și 24. 

4. Fumatul - nu există o cantitate sănătoasă de fumat. „Sănătos” aici însemna să nu fi fumat 

niciodată. 

5. Aportul moderat de alcool, care a fost măsurat între 5 și 15 grame pe zi pentru femei și de 5 până 

la 30 de grame pe zi pentru bărbați. În general, o băutură conține aproximativ 14 grame de alcool 

pur.  

 Cercetătorii au analizat, de asemenea, date cu privire la vârstă, etnie și utilizarea 

medicamentelor, precum și date de comparație din sondajele naționale de examinare a sănătății și 
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nutriției și a datelor online pentru cercetări epidemiologice ale Centrelor pentru controlul și 

prevenirea bolilor. 

   Conform acestei analize, persoanele care îndeplineau criteriile pentru toate cele cinci 

obiceiuri s-au bucurat de o viață semnificativ mai longevivă decât cele care nu aveau niciunul: 14 ani 

pentru femei și 12 ani pentru bărbați (dacă aveau aceste obiceiuri la vârsta de 50 de ani). Persoanele 

care nu aveau niciunul dintre aceste obiceiuri erau mult mai predispuse să moară prematur din cauza 

cancerului sau a bolilor cardiovasculare. 

 Anchetatorii studiului au calculat, de asemenea, speranța de viață în funcție de câte dintre 

aceste cinci obiceiuri sănătoase aveau oamenii. Doar un obicei sănătos (nu a contat care) ... doar unul 

... a extins speranța de viață cu doi ani la bărbați și femei. Nu este surprinzător, cu cât oamenii au mai 

multe obiceiuri sănătoase, cu atât durata lor de viață este mai lungă. 

   Un studiu din 2017 a constatat că persoanele cu vârsta peste 50 de ani, care aveau greutate 

normală, nu fumaseră niciodată și băuseră alcool cu moderare, trăiau în medie cu șapte ani mai mult 

decât cei care nu îndeplineau aceste criterii. O megaanaliză din 2012 a 15 studii internaționale care a 

inclus peste 500.000 de participanți a constatat că peste jumătate din decesele premature s-au datorat 

unor factori de viață nesănătoși, cum ar fi dieta slabă, inactivitatea, obezitatea, consumul excesiv de 

alcool și fumatul.  

    După cum subliniază autorii acestui studiu, tindem să cheltuim pe dezvoltarea de 

medicamente și tratamente pentru boli, mai degrabă decât pe încercarea de a le preveni.  

    Experții au sugerat că modul cel mai bun de a ajuta oamenii să aibă o dietă sănătoasă și să 

schimbe stilul de viață este (la scară largă, la nivel de populație) realizarea unor programe de sănătate 

publică și schimbări de legislație (așa cum este legislația privind tutunul și grăsimile). 

    Un stil de viață sănătos nu poate fi conceput fără menținerea echilibrului psihic. 

  Echilibrul psihic începe cu odihna fizică, somnul. Contează atât calitatea, cât şi cantitatea 

somnului. În funcţie de organismul fiecăruia, este recomandat să se doarmă 6-8 ore pe noapte, ideal 

între orele 22:00 şi 06:00. Dacă se doarme prea puţin, organismul nu va putea face faţă stresului de a 

doua zi, iar orele de somn pierdute nu se pot recupera. 

  Stresul este supranumit „ucigaşul din umbră al omului modern”, iar efectele negative ale 

acestuia se resimt atât fizic, cât şi emoţional – de la dezechilibrul sistemului imunitar, problemele 

cardiace şi digestive, agravarea astmului şi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi până la depresie, 

atacuri de panică şi izolare socială. 

    Stresul este mult mai mult decât o simplă senzaţie, reprezintă un răspuns fiziologic care apare 

în situaţiile în care ne simţim ameninţaţi şi care produce o creştere rapidă a pulsului şi a tensiunii 
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arteriale, a ritmului respiraţiei şi inundă corpul cu hormoni, cum ar fi cortizolul sau adrenalina. 

Stresul este cauzat, de regulă, de un anumit eveniment și de felul în care noi ne raportăm la el – îl 

evaluăm și îl resimțim acut prin tensiune în corp, cefalee sau alte simptome fiziologice. Când situația 

sau persoana care au cauzat stresul dispar și simțim că ne-am recăpătat controlul, dispar și 

simptomele stresului. E important felul în care gestionăm stresul: de la a face o schimbare în 

contextul actual de viață, la a pune limite în relații, până la a învăța să gândim mai funcțional și să ne 

gestionăm emoțiile prin exerciții de respirație, meditație sau trăire conștientă. 

  Atât alimentaţia, cât şi mişcarea contribuie la reducerea stresului, însă de cele mai multe ori 

trebuie să preluăm controlul asupra gândurilor şi emoţiilor noastre, pentru a restabili echilibrul 

psihic. Modul cum gândim are un impact extrem de mare asupra sănătăţii noastre. Cei care gândesc 

pozitiv şi văd partea plină a paharului şi care zâmbesc mai mult, îmbătrânesc mai încet, sunt şi mai 

relaxaţi şi mai puţin stresaţi. O atitudine pozitivă ne va ajuta să trecem mai uşor peste momentele 

dificile.  

   Beneficiile menținerii unei vieți sănătoase (atât fizică cât și psihică) au fost evidențiate de 

numeroase studii, rămâne ca fiecare dintre noi să punem în aplicare recomandările specialiștilor 

pentru a îmbunătăți calitatea vieții noastre. 
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ROLUL SĂNĂTĂŢII PSIHICE ÎN EXISTENŢA NOASTRĂ 

 

Prof. Gabriela Chiriac  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

               Astăzi trăim într-o lume care se mişcă foarte alert, determinându-ne şi pe noi să ne 
adaptăm şi readaptăm permanent la tot felul de situaţii care apar. Poate că cel mai greu este să 

împăcăm viaţa profesională cu cea personală, deoarece dorim apreciere şi validare atât din 
partea familiei şi prietenilor, cât şi din partea colegilor şi şefilor. În principiu se atribuie activităţii 

profesionale un efect pozitiv asupra sănătăţii psihice, în special datorită funcţiilor psihosociale. De 

multe ori ne întrebăm cum să ne găsim echilibrul într-un mediu atât de dinamic, cum facem să 

îmbinăm armonios viaţa profesională cu cea personală. 
          Să adopţi un stil de viaţă sănătos este o întreagă filosofie de viaţă, înseamnă să te simţi mai bine 

atât cu mediul, cu ceilalţi, dar mai ales cu mentalul şi propriul corp. Stil de viaţă sănătos ar putea fi 

definit precum bunăstare fizică, mentală şi socială. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, dacă ne 

odihnim suficient, dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Dar poate mai mult decât atât contează 

sănătatea psihică, pentru că aceasta este parte a vieţii cotidiene şi de ea depinde sănătatea noastră fizică. 

 Un argument puternic în sprijinul acestei idei este acela că, în practica medicală, se pot întâlni 

destul de frecvent pacienţi la care coexistă boli somatice cu tulburări psihice ce necesită diagnostic şi 

tratament. Sănătatea psihologică/ mentală 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. Sănătatea este acea stare a organismului în care 

capacităţile sunt optime, referindu-ne aici, pe lângă capacitatea de a munci, de a studia, de a efectua 

anumite activităţi, şi la capacitatea de a înţelege emoţiile, de a ne stăpâni, de a rezolva/ a face faţă 

problemelor cotidiene sau celor stresante, fără a recurge la modalităţi distructive de adaptare la ele 

(cum sunt alcoolul, drogurile etc.). 

             Sănătatea presupune capacitatea de a munci productiv, de a iubi, de a ne preocupa de ceilalţi, 

presupune o viaţă cu sens, trăită armonios. Atunci când aud expresia sănătate mintală majoritatea 

oamenilor se gândesc la boli mintale. Dar sănătatea mintală înseamnă mult mai mult decât absenţa bolii 
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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.  Această sănătate psihică înseamnă să ne simţim bine cu noi înşine, să ştim să 

ne gestionăm emoţiile, să putem face faţă problemelor vieţii, să avem o atitudine optimistă, toleranţă 

(până la o anumită limită însă) faţă de noi înşine şi faţă de alţii, 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 oferim dragoste şi ajutor celorlalţi, să avem relaţii personale 

satisfacătoare, armonioase şi durabile, 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 ne asumăm responsabilităţile ce ne revin, să fim deschişi la  experienţe şi 

idei noi, să ne fixăm ţeluri.  

 Trăim vremuri în care această sănătate psihică este afectată zilnic. La locul de muncă ne 

confruntăm cu multe sarcini, cu termene care trebuie respectate, iar competiţia între colegi poate 

reprezenta şi ea un factor de stres. Pe de altă parte, mai mult ca niciodată se doreşte o împlinire atât pe 

plan familial, cât şi pe plan social şi profesional. A avea cele mai bune rezultate la locul de muncă, a fi 

cei mai buni părinţi, a avea cea mai frumoasă casă, cele mai frumoase vacanţe, a avea succes, în 

general, reprezintă nişte aspiraţii ale omului modern şi în acelaşi timp cele mai mari presiuni pe care şi 

le-a pus fiinţa umană asupra ei vreodată. De multe ori site-urile de socializare pline de poze, în care 

oamenii simt nevoia să le arate celorlalţi cât de fericiţi şi împliniţi sunt, pot constitui motive de stres şi 

frustrare, atât în rândul celor care le postează, deoarece ei ştiu mai bine că în spatele pozelor există doar 

nişte neîmpliniri şi goluri sufleteşti, cât şi în rândul celor care le privesc, deoarece au tendinţa să se 

compare cu nişte măşti perfecte. Sănătatea psihică înseamnă în primul rând autenticitate şi asumare. Nu 

putem cosmetiza la nesfârşit frustrările şi nefericirea; poate că o perioadă le vom ascunde de ceilalţi, 

dar nu le vom putea ascunde de noi înşine. Din această cauză asistăm astăzi la cele mai multe cazuri de 

depresie, de suicid, de recurgere la alcool sau droguri, atunci când această sănătate psihică este afectată.  

Un rol important în menţinerea sănătăţii psihice îl au relaţiile pe care le dezvoltăm cu ceilalţi. Relaţiile, 

atât cele care ne îmbogăţesc sufleteşte, cât şi cele nocive, au un impact asupra sănătăţii noastre, creierul 

social acordându-ne în permanenţă la starea interioară a celor din jur. Pe scurt, emoţiile pe care le 

preluăm au consecinţe, de aceea trebuie să dezvoltăm relaţii personale satisfăcătoare. 
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       Sănătatea mintală este importantă în fiecare etapă a vieții – copilărie, adolescență și maturitate – 

deoarece oferă unei persoane capacitatea de a se bucura de viață, de a identifica un echilibru între 

activitățile, trăirile zilnice și eforturile de adaptare psihologică în contextul propriului sistem de valori. 
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ETICHETA ŞI PĂSTRAREA SĂNĂTĂŢII 

 

 Prof. Raluca Simona Ciobănel  

 Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 Istoria activităţii de reclamă comercială este la fel de veche ca cea a schimbului de produse. 

 Publicitatea reprezintă transmiterea masivă de informaţii al cărei scop final este de a influenţa 

acţiunea consumatorilor potenţiali spre cumpărare. Aprecierea rezultatelor publicităţii presupune 

măsurarea modificării ce intervine în atitudinea şi comportamentul consumatorilor influenţaţi de către 

aceasta. Publicitatea este definită ca „totalitatea acţiunilor care au drept scop prezentarea indirectă 

(nepersonală), orală sau vizuală a unui mesaj în legătură cu un produs, un serviciu sau o firmă, de către 

un susţinător (plătitor) identificat.” 

 Eticheta reprezintă un “simbol grafic însoţit de un text descriptiv, aplicat pe produs, ambalaj, 

intr-o broşură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre 

acesta”. 

 Scopul etichetării este de a oferi consumatorului informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi 

uşor de comparat, astfel încât să permită acestuia să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor lui 

din punct de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lui financiare, precum şi de a cunoaşte eventualele 

riscuri la care ar putea fi supus. 

 Oare etichetele produselor alimentare înşală consumatorul? Teoretic nu mint, practic, însă, nu 

spun tot adevărul. 

 De la sucuri de fructe şi până la margarină, reclamele fac legea. Copiii cer, iar părinţii au 

impresia că au ales corect şi sănătos. Fie că o fac cu bună ştiinţă, fie păcăliţi de reclame şi etichete, 

românii mănâncă din ce în ce mai prost şi asta se vede din statistici. România ocupă locul 3 la obezitate 

în Europa şi mai mult de jumătate dintre copiii români au probleme cu greutatea. De aici şi până la boli 

de inimă şi diabet, nu mai este decât un pas. Într-o lume în care tot mai mulţi oameni sunt obezi, iar 

alimentele sunt procesate chimic, este foarte important să fim atenţi la ceea ce mâncăm. 

 Dar chiar dacă citim cu atenţie etichetele, oare ce scrie pe ele este adevărat? Alimentele ale 

căror etichete susţin că sunt sănătoase sunt departe de adevăr uneori, iar companiile au fost de multe ori 

trase la răspundere pentru reclama mincinoasă. 

 Ca întotdeauna, consumatorii sunt cei mai în măsură să se informeze, să calculeze avantajele şi 

dezavantajele tuturor opţiunilor disponibile şi să aleagă varianta corectă. Important este să fie informaţi 
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asupra tuturor opţiunilor, cu plusurile şi minusurile fiecăreia. Cu atât mai atentă trebuie să fie analiza 

fiecărui produs. 

 În ultimii ani producătorii au învățat cum să „fenteze” cumpărătorii. Pe etichete nu mai scrie 

“arome sintetice”, ci “arome natural identice”. Aditivii sintetici nu mai sunt menţionaţi după codul E, ci 

după numele propriu-zis: acid citric, gelifiant, conservant etc. Cumpărătorul rareori se gândeşte că 

aceste ingrediente sunt, de fapt, E-uri. 

 Majoritatea aditivilor alimentari, cunoscuţi sub denumirea de E-uri, reprezintă un atentat la 

viaţa oamenilor dacă sunt consumaţi în exces. Folosirea lor îndelungată poate duce, în timp, la 

formarea unor afecţiuni grave care nu mai pot fi tratate. 

 Pentru sănătatea noastră este bine să verificăm eticheta produselor şi să le evităm pe cele care 

conţin aditivi sintetici. Când vedem pe etichetă cuvinte-cheie care fac afirmaţii în legătură cu sănătatea, 

putem verifica, prin comparație cu ceea ce este scris despre conţinut. Nu trebuie să ne lăsăm seduşi de 

logouri colorate şi cuvinte savante, trebuie să verificăm. 

 Ar trebui să fim mai atenţi la ce alimente consumăm, pentru că de aceasta depinde sănătatea 

noastră. 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

Motto: „Principiul sportului şi sursa plăcerii induse este regenerarea corpului în 

libertatea sa iniţială şi prin aceasta, comuniunea omului cu natura din care face parte.” - Rene 

Maheu, fost director general UNESCO. 

Mişcarea, ca modalitate de manifestare a individului, urmărește dezvoltarea personalității 

umane dintr-o perspectivă socială. Copiii trebuie orientați spre acele activități profitabile pe termen 

lung, în detrimentul distracțiilor facile sau deseori periculoase. Activitățile de timp liber permit 

individului dialogul cu sine însuși și cu natura. 

Mișcarea în general este necesară pe tot parcursul ontogenezei, în transformarea evolutivă a 

individului cu scopul menținerii unei stări „de bine”optime. Exerciţiile fizice de orice natură ajută la 

realizarea unei ţinute corporale adecvate, la educarea calităţilor estetice şi se concretizează într-o 

imagine pozitivă a corpului, o percepție fină a emoțiilor pozitive și o dorință vie de a desfășura 

activități ludice, sportive sau de expresie, pe tot parcursul vieții. 

 Plimbarea. Mersul pe jos este o alegere bună ca modalitate de mișcare, mai ales pentru că 

poate fi practicată aproape oriunde și oricând (la mall, pe stradă și în orice anotimp și se combină cu 

alte obligații – cumpărături, vizite). Plimbarea rezultă și din dorința de a căuta spații verzi, din tendința 

de izolare de mulțimile gălăgioase, poluare sau zgomotul orașului. De patru ori pe săptămână, câte 30 

de minute de mers pe jos stabilizează greutatea, reduc tensiunea arterială, previn diabetul și întăresc 

miocardul. În plus, mișcarea stimulează regenerarea celulelor creierului și producerea serotoninei, 

hormonul fericirii. Putem înregistra numărul de pași realizat zilnic cu ajutorul unei aplicații a 

telefonului mobil sau a unui alt dispozitiv electronic (ideal cel puțin 5000 de pașizi). 

 Activitatea sportivă. O altă modalitate de mișcare este activitatea sportivă. Aceasta necesită un 

efort fizic mai intens decât o plimbare și nu se confundă cu activitatea sportivă de performanță. Nu 

urmărește căutarea performanței, nu necesită respectarea unor reguli ale antrenamentului intensiv, 

presupune căutarea relaxării, a condiției fizice optime, prin activități informale sau spontane. 

 Acest gen de activitate este adoptat frecvent de cei ce duc un stil de viață sănătos: urcatul 

scărilor (renunțarea la lift), plimbatul animalului de companie, ciclismul, alergarea, jogging-ul, jocurile 

sportive, jocurile cu dominantă acvatică (înot, scufundări, polo, surf), roller-skating, squash-ul, golf, 
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dans sportiv, dans de societate, orice formă de fitness, aerobic (zumba, kangoo jumps, pilates, 

stretching, care îmbunătățește flexibilitatea, foarte bun mai ales pentru cei care petrec mult timp stând 

în scaun), arte marțiale (Tai chi, artă marțială din originară din China, implică atât trupul, cât și mintea, 

ajutând la mărirea capacității de rezistență, a forței și a capacității de menținere a echilibrului), dansul 

de orice fel, roller hockey, roller skating, schi pe role, schi acrobatic, schi de viteză, monoski, schi pe 

iarbă, surf pe zăpadă, deltaplan, parapantă, surf aerian, badminton, boomerang etc. 

 De ce să faci mișcare? Exercițiile fizice oferă energie, îți cresc imunitatea, îți ajută inima, te 

mențin în formă, te ajută să ai mai multă încredere în tine. Acestea sunt cele mai comune beneficii ale 

practicării exercițiilor fizice, dar nu sunt singurele. 

 Exercițiile fizice îți măresc capacitatea de concentrare a creierului, influențează pozitiv 

memoria. Practicând regulat exerciții fizice ai șanse mai mari să ai succes în studiu. Rezultatele testelor 

IQ sunt influențate de forma fizică bună. Exercițiile regulate sunt cheia pentru un aspect sănătos și un 

corp atrăgător. Sănătatea internă este cheia pentru un aspect plăcut extern. De asemenea, exercițiile 

regulate ajută la creșterea densității osoase. 

 Cine face exerciții în mod regulat trăiește mai mult. Exercițiile zilnice reprezintă cheia pentru o 

viață cât mai lungă (chinezii susțin că menținerea mobilității articulare se ajută să trăim peste 100 de 

ani). De asemenea, făcând exerciții se previne, obezitatea, ce reprezintă un factor de risc pentru foarte 

multe alte boli. Cei care fac exerciții zilnice sunt mai atenți la școală, mai prezenți în ceea ce fac, puțină 

mișcare dimineața ajută o persoană să se simtă mai energică pe parcursul zilei. Exercițiile reduc stresul, 

ceea ce înseamnă că suntem mai fericiți! 

 Un organism fericit are o minte relaxată. Când faci exerciții plămânii tăi se umplu de aer 

curat. Mai mult oxigen stimulează creierul, împrospătează mintea și corpul. Prin mișcare crește nivelul 

colesterolului bun, ce joacă un rol important în menținerea elasticității membranei celulare, astfel se 

reduce riscul de accident vascular cerebral, de apariție a unor boli coronariene; prin mișcare se reglează 

și nivelul de zahăr din sânge. 

 Concluzie: totul este mișcare. Mișcați-vă! De noi depinde starea noastră de bine ce include 

sănătatea și fericirea noastră. 

 

 

Bibliografie: 
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SFATURI PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Marilena Dascălu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 “Pentru a-ți asigura o stare bună de sănătate mănâncă puțin, respiră adânc, trăiește 

moderat, răspândește bună dispoziție și menține-ți un interes în viață.” - William Londen 

 

 Starea noastră fizică nu este suficientă, nu este singura bază pentru a fi sănătoși. A fi sănătos 

înseamnă a fi în formă atât fizic, mental, cât și emoțional. A fi sănătos ar trebui să facă parte din stilul 

nostru de viață general. Ducând un stil de viață sănătos poți ajuta la prevenirea bolilor de lungă durată 

și a bolilor cronice. Să te simți bine tu cu tine și să ai grijă de sănătatea ta sunt două lucruri majore  

pentru stima noastră de sine și pentru imaginea de sine. Așadar, este important să menținem un stil de 

viață sănătos făcând ceea ce este corect, potrivit pentru corpul nostru. 

 Corpul uman a fost în așa fel construit, încât să reziste la un număr infinit de schimbări și 

atacuri aduse de mediul înconjurător. Secretul pentru un stil de viață sănătos constă în adaptarea cu 

succes a corpului nostru la schimbările stresante care au loc zilnic. Pentru un stil de viață sănătos ar 

trebui să ținem cont de mai multe trucuri, sfaturi.  

 Pe lista noastră ar putea fi următoarele sfaturi: 

 Alimentația - o nutriție bună este adesea prima linie de apărare împotriva bolilor, a diverselor 

afecțiuni. Pentru un stil de viață sănătos mențineți o dietă sănătoasă, mâncați moderat, cumpărați și 

gestionați efectele secundare ale medicamentelor. 

 Mișcarea - exercițiile fizice, plimbările în aer liber, mersul pe bicicletă, exercițiile de yoga, 

înotul, exercițiile pentru flexibilitate (așa numitele exerciții de stretching) etc. Toate formele de mișcare 

cresc ritmul cardiac, lucrează mușchii și măresc ritmul respirator. Pentru majoritatea oamenilor este 

important să facem mișcare 30 de minute pe zi, de 3-5 ori pe săptămână. 

 Odihna - oamenii odihniți sufficient fac față mai bine stresului și pot avea un control mai bun al 

poftei de mâncare. Cercetările au arătat că lipsa somnului poate să ne dezechilibreze „hormonii foamei” 

și, eventual, să declanșeze supraalimentarea. Așadar, să ne bucurăm de mesele regulate din familie. 

 Fumatul - este rău pentru sănătate. Dacă nu fumați și nici nu sunteți dependenți de nicotină, 

felicitați-vă pentru asta! Fumătorii ar trebui să se lase de acest obicei nociv. Dacă nu o faci pentru tine, 
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fă-o de dragul celor din jur. Obiceiurile nesănătoase au un impact mare asupra stilului nostru de viață, 

respectiv asupra speranței de viață. 

 Atitudinea pozitivă - o atitudine pozitivă și optimistă te poate încărca de energie, îți poate întări 

puterea interioară, îi poate inspira pe ceilalți și cel mai important lucru este acela că îți dă puterea de a 

face față provocărilor dificile. Evită negativitatea, zâmbește și râzi cu voce tare de câteva ori pe zi! 

 Rugăciunea/ Meditația - meditează sau roagă-te cel puțin 10-20 de minute în fiecare zi! 

Contemplarea este bună pentru sufletul nostru, ne ajută să facem față cerințelor vieții de zi cu zi. 

 Cititul - stimulează creierul, îmbunătățește funcția acestuia și inteligența emoțională, ajutându-

ne astfel să facem față situațiilor care, de altfel, ne-ar înnebuni. Citiți ceva, doar citiți, citiți benzi 

desenate, urmăriți un film sau spuneți bancuri, glume pentru a scoate la iveală acele sentimente fericite 

existente în fiecare dintre noi. 

 Hobby nou - găsește un hobby nou, deoarece având pasiuni, interese care nu privesc familia și 

locul de muncă, te vor face să te simți mai împlinit. Putem lua cursuri de gătit, de dans sau chiar putem 

face voluntariat. 

 Pauză de la tehnologie - suntem mai tot timpul în prezența telefoanelor noastre, calculatoarelor, 

televizoarelor și tabletelor, facem aproape orice cu ajutorul lor. O pauză de la obiectele digitale pare 

imposibilă, dar stând departe de ele, în fiecare zi, măcar 30 de minute pe zi, este un lucru bun. Acest 

lucru ne poate îmbunătăți somnul, ne poate crește productivitatea, creativitatea și poate să ne 

adâncească conectarea personală cu cei din preajma noastră. 

 Vacanța - ne ajută să ne relaxăm, să fim mai fericți şi să ne îmbunătățim sănătatea mintală. 

Vacanțele scurte și dese ne fac să ieșim din ritmul cotidian și să ne regăsim inspirația și motivația. 

Călătoriile și timpul petrecut pentru noi înșine ne ajută “să ne încărcăm și bateriile” pentru perioada 

următoare. 

 Comportamentele sănătoase în stilul de viață pot face o mare diferență în sănătatea și bunăstarea 

noastră. Haideți să ne asumăm viața și să fim atenți la schimbările de comportament care ne pot face 

stilul de viață mai sănătos, să privim viața ca și cum „paharul este pe jumătate plin”, să credem în noi și 

să gândim pozitiv pentru a reuși să avem un stil de viață sănătos. 
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 Importanţa alimentaţiei ca factor de menţinere a stării de sănătate şi ca agent terapeutic este 

recunoscută de toată lumea, fără rezerve. Un bun nivel nutriţional presupune, de asemenea, o 

cunoaştere aprofundată a comportamentului alimentar, a tipului şi structurii lui, ţinând cont de 

obiceiurile alimentare, precum şi de evitarea dezechilibrelor legate de alimentaţie. 

  Obiceiurile alimentare determină sănătatea noastră fizică. Pentru a menţine o viaţă sănătoasă 

avem nevoie de obiceiuri alimentare sănătoase. Având o dietă echilibrată ne putem menţine greutatea 

ideală şi reduce riscul de boli cronice. 

    Pentru aceasta, părinţii ar trebui să ofere copiilor mâncăruri sănătoase, să promoveze activitatea 

fizică zilnic şi educaţia nutriţională, ajutându-i să devină conştienţi de necesitatea unor obiceiuri de 

hrănire sănătoase de a lungul vieţii. 

     Şcoala este unul dintre cei mai importanţi factori în încurajarea unor atitudini sănătoase şi 

obiceiuri la copii şi tineri, jucând un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă 

sănătos şi activ. Copiii sănătoşi sunt mai puţin expuşi la anumite boli de inimă, iar speranţa de viaţă 

este mai mare. Profesorii pot juca un rol important în sprijinirea creşterii unor copii sănătoşi. 

     Studiile arată că o alimentaţie sănătoasă, precum şi activitatea fizică de zi cu zi au un impact 

puternic asupra corpului şi a minţii prin îmbunătăţirea capacităţii de a învăţa şi de a înţelege, 

îmbunătăţind participarea şcolară şi schimbând atitudinile şi comportamentele nocive. Activitatea fizică 

este benefică la toate vârstele, fiind deosebit de importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor şi 

tinerilor, iar sportul trebuie integrat în toate activităţile şcolare. Lecţia de educaţie fizică nu poate fi 

singura sursă de activitate fizică recomandată pentru un stil de viaţă sănătos, trebuie exploatate şi alte 

modalităţi pentru a oferi oportunitatea practicării activităţii fizice. Unele activităţi se pot adresa mai 

multor categorii la un moment dat. De exemplu, gimnastica este atât pentru întărirea muşchilor, cât şi a 

oaselor. Aceste activităţi trebuie să fie adecvate vârstei, să fie plăcute şi să ofere varietate. 

    Prevenirea răspândirii infecţiilor începe cu o bună igienă, iar cel mai important lucru pe care îl 

putem face pentru a evita îmbolnăvirea şi răspândirea bolii la alte persoane este curăţarea mâinilor, 

deoarece sunt casa a mii de bacterii şi viruşi care pot cauza infecţii cum ar fi streptococci sau gripă. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

82 

 

        Profesorii pot contribui la crearea unui mediu mai sănătos pentru elevi în şcoală prin 

promovarea curăţeniei mâinilor. Adoptând aceste obiceiuri simple, cum ar fi spălarea mâinilor şi 

utilizarea dezinfecţiilor, ei pot să-şi protejeze sănătatea şi să prevină răspândirea unei infecţii. Spălatul 

pe mâini este una dintre cele mai bune metode de a preveni răspândirea de germeni şi evitarea 

îmbolnăvirilor. Din acest motiv, cea mai bună politică împotriva răcelilor şi gripei este de a preda 

elevilor să se spele pe mâini înainte de a mânca şi după ce folosesc toaleta. 

       Educaţia pentru sănătate trebuie să fie un proces activ, continuu, desfăşurat la scară globală în 

toate mediile, clasele şi categoriile sociale. 

  MENS SANA IN CORPORE SANO este deviza după care trebuie să ne călăuzim în viaţă, iar 

pentru un corp sănătos este nevoie de un mediu sănătos. 
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 Abstract 

 Good health and nutrition are both essential inputs and important outcomes of basic education. 

First, children must be healthy and well-nourished in order to fully participate in education and gain its 

maximum benefits. Early childhood care programmes and primary schools that improve children‟s 

health and nutrition can enhance the learning and educational outcomes of school children, especially 

girls, and thus for the next generation of children as well. In addition, a healthy, safe and secure school 

environment can help protect children from health hazards, abuse and exclusion.Ensuring that children 

are healthy and able to learn is an essential component of an effective education system. 

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. Încă din copilărie, fiecare trebuie să 

se ocupe de sănătatea sa. O persoană sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii şi cu mediul 

înconjurător. Omul sănătos poate munci, gândi şi crea pentru el, dar şi pentru ceilalţi. 

Corpul omenesc este un organism auto-suficient – se direcţionează singur, se auto-construieşte, 

se auto-menţine, se auto-vindecă, se auto-perfecţionează, fiind capabil să-şi întreţină funcţiile în 

perfectă stare de funcţionare, complet liber de maladii, dacă nevoile, atât alimentare, cât şi non-

alimentare, îi sunt satisfăcute. Majoritatea dintre noi suntem conştienţi de elementele esenţiale ale 

vieţii, însă pierdem din vedere faptul că aceşti factori fundamentali sunt cei care influenţează direct 

echilibrul, bunăstarea şi armonia noastră în contextul personal şi social. Nu ţinem cont de legile vieţii şi 

prin aceasta contribuim la boală şi la suferinţă personală. Sănătatea omului poate fi privită din mai 

multe puncte de vedere: somatic, fiziologic, mintal, afectiv, comportamental, psihic, educaţional sau ca 

relaţie între componentele sale organice, funcţionale, mintale, afective, comportamentale, psihice, 

educaţionale (Ed. Faure, 1974). Sănătatea educaţională ar putea fi concepută ca produs al interacţiunii 
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influenţelor educaţionale predominant şcolare, reflectate asupra personalităţii umane în formare. Din 

punct de vedere conceptual, sănătatea educaţională a elevului poate fi definită prin următoarele 

componente: a. rezultate satisfăcătoare la învăţătură; b. relaţii de comunicare şi colaborare cu colegii; 

c.relaţii de acceptare reciprocă şi conlucrare cu profesorii; d. starea de bine în şcoală în procesul 

educaţional; e. sentimental de progress educaţional. Toate aceste elemente se adresează subiecţilor 

educaţionali, în noua pedagogie centrată pe elev, deşi nu se poate face abstracţie de relaţia educaţională 

dintre elev şi profesor.         

 Primul indicator al stării de bine de sănătate educaţională implică în mod minimal rezultate de 

promovare şi starea de mulţumire a subiecţilor educaţionali în legătură cu aceste rezultate. Cel de-al 

doilea indicator poate fi evaluat prin: comunicarea de idei, păreri, sentimente, atitudini, între elevi, 

dezvoltarea unor relaţii de colaborare în principal în şcoală, dar şi acasă, integrarea în grupurile de 

colegi, de amici, de prieteni, - desfăşurarea unor activităţi distractive împreună cu colegii. Al treilea 

indicator poate fi descries printr-o componentă negativă şi una pozitivă. Relaţia dintre ele constă în 

predominarea componentei positive asupra celei negative. Acceptarea elevilor între ei, ca reprezentanţi 

ai aceleiaşi clase, şcoli sau ca system educaţional, ca persoane integrate într-un proces de formare, 

indică gradul de coeziune socio-educaţională, în afara căruia sănătatea educaţională nu poate fi 

concepută. Al patrulea indicator al stării de sănătate educaţională este semnificativ pentru reforma 

educaţională din România care deplasează atenţia de pe profesor pe elev, care răstoarnă piramida 

obiectivelor, situând pe primul loc capacităţile, competenţele, aptitudinile şi atitudinile elevilor. 

Personalizarea şi individualizarea procesului de învăţământ, descoperirea înclinaţiilor aptitudinale, 

dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor subiecţilor educaţionali sunt însoţite în mod firesc de 

obţinerea şi trăirea unei stări de bine de către aceştia în procesul educaţional. Al cincilea indicator al 

stării de sănătate educaţională - sentimentul de progres educaţional - se poate realiza prin creşterea 

ponderii de raportare a rezultatelor şcolare obţinute nu numai la ceilalţi, ci şi la propria persoană. 

Evaluarea predominant concurenţială, cu creionul roşu în mână este inhibatorie, blocând 

autocunoaşterea şi evoluţia subiectului educaţional raportat la propria sa persoană, la istoria sa de viaţă, 

la contextual său educaţional. În funcţie de componentele conceptului de sănătate educaţională, 

obiectivele educaţiei pentru sănătate pot fi diferenţiate astfel: 

1. Informarea şi autoinformarea subiecţilor educaţionali în legătură cu tipurile de sănătate: 

somatică, fiziologică, mintală, intelectuală, afectivă, comportamentală, psihică, de personalitate. 

 Sănătatea somatică se referă în primul rând la integritatea corporală, la  

dezvoltarea normală a corpului subiecţilor educaţionali în legătură cu tipurile de sănătate: somatică, 

fiziologică, mintală, intelectuală, afectivă, comportamentală, psihică, de personalitate.  
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Sănătatea fiziologică vizează buna funcţionare a organismului în întregime, a anumitor organe sau 

sisteme fiziologice; de exemplu sistemul digestive sau metabolismul organismului. Sănătatea mintală 

este un concept neuro-psihiatric, care face trimitere la dezvoltarea neurologicală, a sistemului nervos, 

dar şi la unele structure psihice sau la normalitatea psihicului în întregime – boli neuropsihice.  

Sănătatea intelectuală se referă la nivelul de dezvoltare a intelectului normal, peste medie, sau sub 

medie, la echilibrul intelectului cu celelalte structuri psihice şi ale personalităţii.  

Sănătatea afectivă se referă la dezvoltarea sistemului afectiv al personalităţii, emoţii, sentimente, 

pasiuni, la trăsăturile de echilibru/ dezechilibru, armonie/ dizarmonie, stabilitate/ instabilitate ale 

afectivităţii. Sănătatea comportamentală vizează în primul rând comportamentul normal, interiorizat 

într-o conduită echilibrată sau dimpotrivă, tulburările de comportament. Sănătatea psihică face trimitere 

la normalitate sau la boală psihică (nevroze, psihoze, psihopatii etc.) Sănătatea personalităţii vizează 

prezenţa sau absenţa tulburărilor de personalitate, a accentuării personalităţii într-o direcţie sau alta 

(obsesii, convulsii, fixaţii, delir etc.) 

2. Dezvoltarea la subiecţii educaţionali a structurilor psihice de prelucrare a informaţiilor cu 

privire la aceste tipuri de sănătate, a capacităţii de auto-analiză a stării proprii de sănătate, cu scopul 

orientării corecte către medic, în cazul constatării unei anumite probleme medicale sau a legăturii 

acesteia cu educaţia. 

3. Antrenarea stărilor affective corespunzătoare susţinerii şi dezvoltării sănătăţii: grijă faţă de 

propria sănătate, încrederea în puterea de vindecare a specialiştilor, suspiciunea justificată faţă de 

persoanele neavizate, care practică o anumită formă de tratament fără o pregătire necesară.  

 4. Angajarea în procesul de dobândire, menţinere şi dezvoltare a sănătăţii proprii şi a celor 

apropiaţi lor prin formarea deprinderilor, priceperilor şi a abilităţilor minime, de autoîngrijire sau de 

îngrijire a celor apropiaţi.           

 Educaţia pentru sănătate are ca scop formarea culturii pentru sănătate, dezvoltarea unei conduit 

optime de apărare şi dezvoltare a sănătăţii proprii subiecţilor educaţionali şi a celor apropiaţi lor. 

Educaţia pentru sănătate reprezintă la nivel macro-social un criteriu de evaluare a civilizaţiei 

respective.  

 După o recent definiţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, “educaţia pentru sănătate constituie 

un ansamblu de eforturi organizate urmărind a favoriza dezvoltarea cunoştinţelor, atitudinilor şi 

comportamentelor menite a îmbunătăţi nivelul de sănătate al individului şi al colectivităţii”.  

Educaţia pentru sănătate poate fi considerată şi ca procesul de însuşire şi aplicare a unor fapte, 

cunoştinţe, norme de comportare care să influenţeze favorabil atitudinile şi practicile igienice ale 

individului, familiei, comunităţii. Ca o componentă a educaţiei multilaterale, educaţia pentru sănătate 
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este un sistem de măsuri şi influenţe pentru formarea comportamentului igienic, este activitatea de 

conducere a copilului şi tânărului de la condiţia sa de fiinţă naturală la aceea de fiinţă social-culturală în 

problemele de sănătate. Educaţia pentru sănătate reprezintă, sub aspect educaţional, procesul de 

informare, formare şi dezvoltare a omului - tânăr şi adult – în domeniul sănătăţii, procesul înzestrării 

individului cunoştinţe, atitudini şi obişnuinţe privind sănătatea.       

 Finalitatea educaţiei pentru sănătate în şcoală este, aşadar, culturalizarea igienico-sanitară a 

copiilor şi tinerilor în vederea formării unui stil de existenţă şi comportare igienică, a unui mod de viaţă 

sănătos, contribuind – prin perfecţionarea sănătăţii fizice, afectiv-emoţionale şi mintal-spirituale – la 

dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi la integrarea socială a celor educaţi. În acest sens, educaţia 

pentru sănătate se plasează pe o direcţie prospectivă, prin aceea că urmăreşte nu numai promovarea 

sănătăţii în prezent, ci pregătirea copiilor, sub raportul sănătăţii, de-a lungul întregii existenţe, pentru a 

se putea adapta neîncetat permanentelor mutaţii, care au loc în viaţa modernă, pentru a fi înarmat 

împotriva agresiunilor biologice şi emoţionale ale mediului, care se ivesc în procesul evolutiv al 

civilizaţiei moderne. 
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STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS - UN DREPT ȘI O ALEGERE 

 

Prof. Isabela Mihaela Dihoru  

Colegiul Național “Carol I” Craiova, jud. Dolj 

 

“Să îți dorești să fii sănătos este o parte din sănătate.” - Seneca 

 

Faptul că sănătatea fiecărei persoane umane este un drept fundamental este un fapt arhicunoscut 

sau cel puțin ar trebui să fie. Și cum exercitarea unui drept ține de fiecare dintre noi tot de fiecare dintre 

ține alegerea de a fi mai sănătoși. Cum? Abordând un stil de viață sănătos. 

Ce este stilul de viață sănătos? Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus  în anul 1946 

următoarea definiție: „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”. 

Modul de viaţă şi stilul de viaţă sunt două noţiuni apropiate 

în conţinut şi tratate de multe ori ca sinonime. Ele desemnează 

totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, a unui 

grup, a unei colectivităţi, organizarea vieţii lor pentru satisfacerea 

trebuinţelor lor materiale şi spirituale.                  

 Totuşi, cele două  noţiuni nu sunt identice, deşi utilizarea lor 

este complementară. Astfel, modul de viaţă se referă la elementele obiective ale traiului, la condiţiile 

materiale, economice şi sociale ale vieţii oamenilor. 

Stilul de viaţă este suma micilor alegerilor pe care omul le face în fiecare zi, care au un impact 

pe termen scurt sau lung asupra acestuia.  

Stilul de viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm modul de a trăi şi de a gândi constructiv şi 

pozitiv. Acesta trebuie asigurat prin hrană sănătoasă, mişcare fizică în aer liber, consum de apă (minim 

2 litri zilnic pentru hidratare), de sucuri naturale, de ceaiuri, lapte, prin obiceiuri alimentare sănătoase, 

prin odihnă, muncă, educaţie, comportament alimentar sănătos. Alimentaţia sănătoasă şi echilibrată 

este una din laturile care conturează stilul de viaţă sănătos. 
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 Pe de altă parte, el presupune şi că trebuie să evităm consumul de preparate culinare grase, 

prăjeli, sosuri, dulciuri, alcool, maioneze, mâncăruri condimentate, băuturi carbogazoase, alimente tip 

fast-food, alimente rafinate etc. 

Exercițiul fizic este un alt element fundamental care contribuie la păstrarea unui stil de viață 

sănătos. De regulă, se recomandă să facem cel puțin 30 de minute de exerciții pe zi. 

Acest lucru favorizează nu numai arderea excesului de calorii și consolidarea mușchilor și a oasele, dar 

ajută și la controlul tensiunii arteriale, al colesterolului și al nivelului glicemiei. În plus, acest lucru 

contribuie la scăderea nivelului de stres și ne ajută să dormim mai bine. Ajută, de asemenea, să 

dobândim o stare de relaxare, să evităm schimbările de dispoziție, să îmbunătățim stima de sine și să 

atingem o stare de satisfacție personală. Poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a dezvolta o 

activitate socială sănătoasă atunci când exercițiul este practicat cu alții. 

Eliminarea stresului din viața noastră joacă, de asemenea, un rol fundamental pentru o viață 

sănătoasă. Stresul nu numai că ne face să devenim irascibili tot timpul, dar ne afectează şi starea de 

sănătate a organismului. Există numeroase metode prin care putem să ţinem sub control stresul, de la 

yoga şi meditaţie până la practicarea unor sporturi şi mersul la somn. Putem chiar să mergem la cursuri 

de management al stresului sau la un psiholog, dacă considerăm că nu reuşim singuri să eliminăm 

stresul. 

Consumul de apă are efecte benefice asupra organismului. Pe lângă efectele benefice pentru 

sănătate, este cunoscut faptul că consumul zilnic de apă contribuie la înfrumuseţarea corpului nostru. 

Apa accelerează metabolismul şi oferă senzaţia de saţietate. Pentru a nu ne supraalimenta şi 

pentru a nu consuma mai multe calorii decât are organismul  nevoie, este indicat să consumăm un pahar 

de apă înainte de fiecare masă. Consumul cantităţii necesare de apă (2 litri) în fiecare zi ajută la 

pomparea eficientă a sângelui de către inimă şi la oxigenarea rapidă a organismului, aspecte care duc 

instant la creşterea nivelului de energie. 

 Aproximativ 75% din ţesutul creierului uman este format din apă. Atunci când nu consumăm o 

cantitate suficientă din acest lichid, corpul şi mintea noastră vor fi acaparate de stres.Consumul de apă 

ajută la prevenirea crampelor musculare şi la lubrifierea articulaţiilor. Atunci când suntem hidrataţi 

corect, corpul nostru este mai rezistent la efortul fizic. 

Ridurile şi micile defecte ale tenului vor fi mult mai proeminente atunci când organismul este 

deshidratat. Apa hidratează celulele pielii şi le împinge la suprafaţă, făcând tenul să arate mai tânăr. De 

asemenea, ne scapă de impurităţi, îmbunătăţind circulaţia şi presiunea sanguină şi făcându-ne pielea să 

strălucească. Alături de fibre, apa este un element extrem de important pentru digestie. Ajută la 

dizolvarea particulelor care nu sunt necesare organismului, eliminându-le apoi prin tractul digestiv. 
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Atunci când suntem deshidrataţi, corpul nostru absoarbe toată apa, lăsând colonul uscat şi 

făcând substanţele nocive din organism mai greu de eliminat. 

Printre beneficiile adoptării unui stil de viață sănătos se numără în primul rând starea de bine pe 

care omul începe să o resimtă. Oboseala va fi redusă în momentul desfășurării activităților fizice, 

deoarece corpul va câștiga forță, somnul mai odihnitor, iar activitățile sociale mult mai productive.  
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REPERE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

 

 

Abordarea unui stil de viaţă sănătos ar fi primul pas pentru sănătatea noastră. Sănătatea este 

influențată direct de modul de viaţă. Un „stil de viaţă sănătos” este unul complex şi necesită o 

concentrare a eforturilor noastre asupra depăşirii unor obiceiuri dăunătoare. Potrivit Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, nu 

numai lipsa bolilor sau a defectelor fizice. 

Stilul de viață este frecvent definit de următoarele componente: 

 Fizic 

 Mental 

 Emoțional 

 Social 

 Financiar 

 Spiritual 

Aceste elemente sunt toate interdependente.  

Beneficiile unui stilul de viață activ: 

o risc mai mic de boli cardiace, accident vascular cerebral sau diabet; 
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o crește flexibilitatea și libertatea de mișcare; 

o oase mai sănătoase; 

o risc mai redus de osteoporoză sau fracturi; 

o inima mai sănătoasă; 

o se îmbunătățește starea de bine și se reduc simptomele de depresie și anxietate; 

o stima de sine crescută; 

o se îmbunătățesc memoria și funcțiile cognitive; 

o se reduce nivelul de stres. 

Somnul are o importanţă majoră pentru sănătatea noastră, deoarece dacă nu ne odihnim  

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 grave. Somnul este, de asemenea, esențial în 

menținerea sănătății fizice și psihice. Un somn adânc și odihnitor te ajută să ai un sistem imunitar mai 

puternic, mai multă energie, să te concentrezi mai bine și să îți îmbunătățești memoria și să ai o stare 

generală mai bună. Este important să păstrăm un echilibru între somn, muncă și relaxare. Lipsa 

somnului pe termen lung are efecte negative asupra sănătății, putând duce la apariția unor boli cronice 

precum obezitatea și diabetul zaharat sau a bolilor cardiovasculare grave.  

Un alt indicator al unui stil de viaţă sănătos este alimentația. Conform cercetătorilor de la 

Universitatea Harvard, la baza piramidei alimentaţiei se află legumele, fructele, cerealele integrale 

(orez brun, paste din făină integrală, secară, orez etc.), uleiurile sănătoase. Legumele şi fructele, 

cerealele integrale 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 zahar. 

Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice ajută la controlul greutăţii. Sunt binevenite,  

orice fel de exerciții, alergarea în parc, sala de fitness, urcatul scărilor, mersul pe jos cât mai mult, 

plimbări sau grădinărit. Exerciţiile fizice aduc o serie de beneficii psihologice, dar şi fizice. 

Alcoolul trebuie consumat moderat, consumat în exces, alcoolul încetinește funcționalitatea 

sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele care ar trebui să ajungă la creier, alterând 

astfel perceptiile, emoţiile, mişcarea, vederea şi auzul persoanei. 

Fumatul este interzis absolut, cercetătorii au identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de 

substanţe active farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. 
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Hidratarea este indispensabilă pentru sănătatea organismului, ajută la eliminarea toxinelor din 

organism, îmbunătățește funcția creierului, energizează mușchii, controlează creșterea în greutate și 

echilibrează temperatura corpului. 

Un stil de viaţă sănătos constă într-o alimentaţie sănătoasă, gândire sănătoasă, remedii naturiste, 

echilibru între viaţa profesională şi exerciţii fizice în mod regulat. 

Însușirea unui stil de viaţă sănătos este extrem de important, reducând  la minimum sau poate 

împiedica apariţia unor probleme de sănătate. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 
Înv. Tudorița Doagă  

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

 
 

 “O minte sănătoasă într-un corp sănătos”. 

 

         Sănătatea se definește în mod curent ca starea unui organism la care funcționarea 

tuturor organelor se face în mod normal și regulat. 

        Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-

economici. Aceştia sunt aerul, apa, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă, 

alimentare, de trai etc. 

        Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconexată, adică dezvoltarea industriei, 

transportului, dezvoltarea oraşelor exercită influenţă asupra componenţei naturale a apei, aerului, 

solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă ale 

populaţiei, asupra dezvoltaţii industriei, alegerii locului de trai etc. 

        Mulți dintre noi asociem stilul de viatță sănătos cu slăbitul și dietele. Cu siguranță, te va ajuta să 

slăbeşti, însă o viață sănătoasă și echilibrată implică mult mai multe. 

         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 neuro-emoţional, cât și situaţiile conflictuale – conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care defineşte sănătatea ca fiind o “stare de bunăstare fizică, 

mentală și socială completă și nu doar absența bolii”. 

          Un stil de viaţă sănătos este un cumul de aspecte, de la sănătatea corpului fizic, la cea psihică, 

emoțională, spirituală, relațională și financiară. Printre cele mai “vizibile” beneficii ale unui stil de 

viață sănătos, se numără faptul că te simți nemaipomenit, ai mai multă energie, te poți concentra mai 

bine și te îmbolnăvești mai rar – sau, de ce nu, deloc. 

         Nu se poate spune că unul este mai important ca altul, dar desigur, fără o alimentație sănătoasă 

și suficiente ore de somn nu poți face nimic. 

         Astfel, stilul de viață sănătos trebuie văzut holistic. Concret, gândește-te să faci schimbări pe 

mai multe paliere, nu doar să mănânci mai cu grijă și să gândești pozitiv – care sunt, de altfel, cele mai 

comune sfaturi când vine vorba despre o viață echilibrată. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organ


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

93 

 

           Iată care sunt principiile de bază ale unui stil de viață sănătos și ce mici schimbări poți face 

pentru a le respecta. 

          1. Somnul - o componentă importantă pentru sănătate. 

         “Orele de somn, de exemplu, au o importanţă majoră pentru sănătatea noastră. Astfel, în funcţie 

de organismul fiecăruia, între 6 şi 8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineaţa să ne 

simţim odihniţi”. 

          De asemenea, cel mai bun interval pentru orele de somn este între 22.30 şi 06.30, însă orele de 

somn pierdute nu pot fi recuperate din cele din timpul zilei. În lipsa orelor suficiente de somn, 

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.  

        2. Alimentaţia - sursă de energie, este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos.  

          Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Harvard, la baza piramidei alimentaţiei se află 

legumele, fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez etc.), uleiurile 

sănătoase. Acestea sunt o bună sursă de energie, de aceea nu trebuie să lipsească din hrana noastră 

zilnică.  

         În a doua parte a piramidei, se află carnea de peşte, de pasăre, ouăle, nucile, seminţele.  

        Una-două porţii de lactate vor contribui la necesarul de calciu zilnic.  

        În vârful piramidei, cercetătorii au pus alimentele pe care trebuie să le consumăm rar: carne 

roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe bază de zahar.                              

Nutriţioniştii recomandă consumarea alimentelor din toate categoriile de produse, dar în cantităţi mici 

şi la ore bine stabilite, în funcţie de programul fiecărei personae.  

         Cele mai grave greşeli în ceea ce priveşte stilul de viaţă sănătos sunt cele alimentare. Întâi, 

alimentele pe care le alegem pentru a le consuma, dar la fel de importantă este combinarea lor. O dietă 

variată şi echilibrată, un consum cât mai mare de alimente neprocesate termic şi de alimente bogate în 

fibre, minim de sare, zahăr şi grăsimi sunt câteva din principiile importante pentru o dietă sănătoasă.  

          În afară de acestea, mai există şi alte modalităţi de a avea o nutriţie sănătoasă. 

          3. Fără mişcare nu există sănătate!  

         Nu putem vorbi despre sănătate în lipsa mişcării fizice. Putem opta pentru orice fel de mişcare: 

alergarea în parc, sala de fitness, urcatul scărilor, mersul pe jos cât mai mult, plimbări sau grădinărit. 

Oricare sunt binevenite, în condiţiile în care toate sunt forme de a evita sedentarismul, care este cauza 

unor boli cu potenţial letal. Deci, fără mişcare nu există sănătate. Exerciţiile fizice aduc o serie de 

beneficii psihologice, dar şi fizice.  
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        De asemenea, pentru o bună sănătate, este nevoie de moderaţie în ce priveşte consumul de 

alcool şi renunţarea la fumat în cel mai scurt timp.  

        Nutriţioniştii spun că un singur mililitru de alcool are şapte 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. 

        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. 

         „Important de reţinut este că adoptarea unui stil de viaţă sănătos este un proiect pe termen lung. 

Rezultatele nu apar peste noapte şi nici schimbarea nu se face peste noapte. Trebuie stabilite obiective 

realiste, multă răbdare şi conştiinţa că fiecare pas contează”. 
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Marinela Dobre  

Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud.Hunedoara 

 

 O alimentație sănătoasă ajută la dezvoltarea creierului, intelectului și ameliorează starea 

funcțională a sistemului nervos, sporește rezistența organismului la diferite boli, contribuie la 

micșorarea mortalității la copii. Cantitatea insuficientă și inferioară a hranei au efecte negative asupra 

dezvoltării fizice și neuropsihice a copilului.  

 Pentru asigurarea unei creșteri armonioase, este necesar ca la copilul de toate vârstele să fie 

prezente toate elementele nutritive indispensabile creșterii printr-o alimentație echilibrată și adaptată 

funcțiilor digestive, hepatice și renale.  

 Putem să avem copii sănătoși, este nevoie doar de un minim de efort de informare, de analiză a 

ceea ce este bine pentru organism și ceea ce este dăunător, de acceptare a ideii că trebuie să adoptăm un 

stil de viață sănătos pentru ei. Mai devreme sau mai târziu, independent de voința noastră, pot să apară 

simptomele diverselor afecțiuni, care temporar le deteriorează starea de sănătate. Pentru a preveni cât 

mai multe astfel de afecțiuni, este necesară adoptarea unui stil de viață sănătos în familie, ce include și 

controlul periodic la medic. 

 Pentru menținerea sănătății și pentru creșterea capacității de muncă fizică și intelectuală este 

important ca alimentația zilnică/ rație alimentară, să conțină principiile alimentare de bază: proteine, 

glucide, lipide, precum și vitamine, săruri minerale, fibre celulozice și apă, în cantități suficiente și într-

un raport între ele. 

 Tot foarte devreme se formează și preferința pentru alimentele bogate în grăsimi. Studiile au 

demonstrat că multe cazuri de obezitate se datorează unei diete cu un conținut foarte mare de calorii 

(multe dulciuri și grăsimi) și își au originea în copilărie. 

 Câteva caracteristici în alimentaţia copilului: 

- nevoile nutriţionale ale copiilor diferă în funcţie de vârstă.  

- un copil creşte în salturi, ceea ce se reflectă prin nevoi energetice diferite. 

- aportul alimentar este adecvat dacă asigură o creştere staturală şi ponderală normală, evidenţiată prin 

compararea parametrilor creşterii cu curbele standard. 

 Se ştie că hrana influenţează hotărâtor dezvoltarea fizică şi intelectuală a individului. Carenţa 

îndelungată de proteine în copilărie frânează dezvoltarea anumitor potenţiale fizice şi psihice. 
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 Principiile alimentaţiei sănătoase: 
 Primul principiu al unei diete sănătoase este acela de a mânca pur şi simplu o cât mai mare 

varietate de alimente. Acest lucru este important, pentru că fiecare aliment aduce o contribuţie diferită 

la nutriţie. 

 În al doilea rând, fructele, legumele şi cerealele – alimente bogate în zaharuri complexe, fibre, 

vitamine şi minerale, dar sărace în grăsimi şi colesterol liber – ar trebui să constituie sursa cea mai 

importantă de calorii. Restul ar trebui să provină din produse lactate degresate, carne slabă, pui şi peşte. 

 De asemenea, aţi putea încerca să menţineţi balanţa între caloriile asimilate şi caloriile 

consumate. Aceasta înseamnă să nu mâncaţi mai mult decât poate organismul consuma. În caz contrar 

corpul omenesc creşte în greutate. Prin urmare, cu cât omul este mai activ, cu atât el poate mânca mai 

mult şi în acelaşi timp să îşi păstreze greutatea în condiţii normale.  

 Respectarea acestor trei principii de bază nu înseamnă că trebuie să se renunţe la alimentele 

preferate. Atâta timp cât dieta generală este scăzută în grăsimi şi bogată în carbohidraţi complecşi 

(glucide din alimente de origine vegetală), nu este nimic rău, de exemplu, să se consume din când în 

când un cheeseburger. Trebuie doar să se asigure că nu se întâmplă prea des. 

 Lumea se schimbă incredibil de repede. Nimeni nu şi-a închipuit vreodată cât de repede se vor 

produce schimbările în lumea contemporană. Aceste schimbări afectează viaţa fiecăruia, în special 

oportunităţile pe care le are sau le va avea.  

 Un element esenţial al vieții umane este hrana, şi tocmai în acest domeniu omul se străduieşte 

să domine natura, forţând-o şi falsificând-o sub pretextul diversităţii, abundenţei, satisfacerii dorinţelor. 

Cei mai afectaţi sunt copiii, propriii noştri copii, al căror organism este pus în fiecare zi să facă faţă 

agresivităţii alimentaţiei ca rezultat al oportunităţilor oferite de progresul continuu al societăţii.  

 În acest context, nevoia de educaţie nutriţională, generată de nevoia fiecărei generaţii de a-şi 

menţine starea de sănătate fizică şi mentală, devine un element de maximă importanţă în formarea 

viitorului adult. Învăţământul are datoria de a oferi oportunitatea de informare şi formare a tuturor 

pentru o alimentaţie sănătoasă şi pentru conştientizarea responsabilităţii propriei decizii în alegerea 

produselor alimentare. 

 Disciplina Educaţie tehnologică și aplicații practice este una dintre ofertele sistemului 

educaţional românesc care susţine educaţia pentru sănătate a copiilor încă din primele clase. 

Curriculum-ul acestei discipline conţine în clasa a V-a, semestrul II, modulul „Produse alimentare de 

origine minerală, vegetală şi animală”, în care sunt abordate alimentele atât din punct de vedere al 

originii, obţinerii şi valorificării, cât şi din punct de vedere al evaluării calităţii lor. Activităţile 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

97 

 

desfăşurate în cadrul orelor de educaţie tehnologică contribuie la conştientizarea elevilor că ceea ce 

învaţă la şcoală este pentru viaţa reală, în folosul propriei lor sănătăţi. 

 Obiectivele cadru ale acestei discipline sunt: 

1. Realizarea practică de produse utile și/ sau de lucrări creative pentru activități curente şi valorificarea 

acestora 

2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile 

3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și antreprenoriat 

în vederea alegerii parcursului şcolar şi profesional 

 Toate aceste obiective cadru urmăresc formarea unor abilităţi de management al unui stil de 

viaţă de calitate care să-l ajute pe copilul de azi şi pe adultul de mâine să se adaptaze eficient la 

provocările lumii contemporane. 

 E. Planchard: “Educaţia constă într-o activitate sistematică exercitată de adulţi mai ales asupra 

copiilor şi adolescenţilor cu scopul de a-i pregăti pentru viaţa pe care vor trebui şi vor putea s-o trăiască 

într-un mediu dat. “ 

 Una dintre lecţiile de educaţie tehnologică care contribuie la educarea copiilor pentru o 

alimentaţie sănătoasă este „Evaluarea produselor alimentare”, al cărei demers didactic, creat după 

modelul trifazic, specific şcolii incluzive, oferă oportunitatea ca fiecare elev să asimileze informaţia şi 

să-şi formeze priceperi şi deprinderi de lucru şi de observare a mediului, în propriul său ritm, prin 

colaborare, responsabilizare şi motivare reală. Conţinutul acestei lecţii urmăreşte formarea de 

competenţe specifice privitoare la selectarea produselor alimentare în funcţie de valoarea nutritivă şi 

energetică şi de influenţa asupra sănătăţii omului. 
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ROLUL FRUCTELOR ÎN MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE 

 

Prof. Simona Dragomir  - Liceul Tehnologic “Unirea” Ștei, jud. Bihor 

Prof. Ioan Adrian Gruie - Liceul Tehnologic “Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 

 Consumul de fructe proaspete este astăzi o necesitate stringentă și pentru faptul că în 

alimentația zilnică suntem tot mai tributari unor alimente prelucrate, care în cursul proceselor 

tehnologice pierd o bună parte din vitamine. 

 Cunoașterea compoziției și a influenței diferitelor componente ale fructelor asupra rezistenței la 

infecții prezintă un mare avantaj profilactic și ne orientează just în echilibrarea rațiilor alimentare. 

Acestea influențează favorabil organismul uman nu numai prin aportul de vitamine, catalizatori 

indispensabili ai difertelor procese metabolice, dar și pin aportul de săruri minerale, majoritatea 

acestora având efect alcalinizant. 

a. Mecanismul de apărare al organismului și fructele 

 Împotriva microbilor și a efectelor lor, organismul se apără folosind leucocitele din sângele 

circulant, precum și din organele hematoformatoare care, în procesul de fagocitoză, distrug microbii. 

Organismul se apără și cu diferite substanțe din umori care, împreună cu sistemul de apărare celulară, 

alcătuiesc baza imunității ereditate. Organismul are însușirea de a forma unele substanțe de apărare, 

specifice, numite anticorpi, care formează baza imunității dobândite. 

 Cercetările efectuate au condus la concluzia că vitaminele influențează favorabil rezistența la 

infecții. Rolul vitaminelor în sporirea capacității de apărare a organismului și de menținere a stării de 

sănătate constă în faptul că stimulează atât leucopoieza medulară (producerea leucocitelor în măduva 

osoasă roșie), cât și activitatea fagocitară a leucocitelor și producerea de anticorpi specifici. 

 Leucocitele sunt celule dintre cele mai bogate în vitamina C. S-a constatat că în timpul migrației 

lor spre locul infecției, conținutul lor în vitamina C crește, activitatea fagocitară fiind strâns legată de 

conținutul în acestă vitamină. În timpul bolilor infecțioase se produc proliferări și aglomerări de celule 

limfatice, mai ales de plasmocite, celule producătoare de anticorpi care iau parte la lupta împotriva 

microbilor. 

 În cazul unei alimentații dezechilibrate, deficitară în vitamine, ca și în cazuri de nutriție, 

formarea de anicorpi este inhibată, țesutul limfoid se atrofiază, scade capacitatea de apărare, microbii 

pătrund și se răspândesc mai ușor în organism, infecțiile latente încep să evolueze, unii germeni 

saprofiți devin patogeni, producând leziuni locale sau generale. 
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 În consecință, o alimentație săracă în vitamine, îndeosebi în vitamina C, care se găsește numai 

în fructele și legumele proaspete, creează premise potențiale de îmbolnăvire, iar evoluția unor afecțiuni 

este mai rapidă și mai gravă. 

b. Nevoile energetice ale organismului și fructele 

 Pentru desfăsurarea normală a activității zilnice și menținerea stării de sănătate, organismul 

uman are nevoie de o anumită cantitate de energie și de factori nutritivi compleți (proteine, glucide, 

lipide, vitamine, săruri minerale, apă). Aceștia sunt obținuți prin intermediul alimentelor, dintre care 

fructele, alături de legume, ocupă un loc de seamă ca surse naturale de glucide ușor asimilabile, săruri 

minerale alcalinizante, vitamine și apă. 

 Toate procesele vitale din organism se efectuează cu consum de energie, care este acoperit de 

alimente consumate zilnic. Nevoile energetice ale organismului variază în funcție de sex și, mai ales, de 

activitate zilnică. Ele sunt mai crescute la copii și scad pe măsură ce indivizii înaintează în vârstă. În ce 

privește sexul, nevoile energetice sunt cu 10% mai mari la bărbați față de femei. Suplimentele calorice 

sunt necesare la femeile gravide, precum și la cele care alăptează. De asemenea, la eforturi fizice 

susținute și nevoile energetice sunt mai mari. 

 Desigur, în alimentația omului sănătos nu se poate vorbi de rații alcătuite exclusiv din fructe, 

deși asigurarea zilnică a unor suplimente energetice și vitaminice de origine vegetală constituie factori 

de bază în desfășurarea normală a funcțiilor vitale ale organismului. 

 Fructele pot participa în cantități mai mici în viața omului sănătos cu efort normal. În cazul 

vieții sedentare și al activităților cu cheltuieli energetice mai mici, ele sunt necesare zilnic și în 

proporții sporite, în detrimentul alimentelor de origine animală și vegetală bogate în lipide și glucide. 

c. Nevoile organismului în factori nutritivi și fructele  
 Proteinele sunt substanțe plastice care participă la construcția și refacerea celulelor și a 

țesuturilor uzate din organism, la formarea de anticorpi, bariere în calea infecțiilor. Valoarea rației de 

proteine variază în funcție de diverși factori, cum sunt vârsta, efortul depus, diferite stări fiziologice 

(starea de graviditate, perioada de creştere etc.), când este nevoie de un aport crescut în aceste 

substanțe. 

 Cercetările au dovedit că din necesarul zilnic de proteine, 40-50% trebuie să fie de origine 

vegetală. În acest sens, fructele bogate în aminoacizi, cum sunt nucile, alunele, caisele uscate etc., pot 

satisface alături de legume, nevoile în acest factor nutritiv. 

 Glucidele reprezintă componentul de bază al rației alimentare și anume 50-60% din valoarea 

calorică globală (în medie 300-500g glucide pe zi). Fructele proaspete, uscate, precum și preparatele 

din acestea constituie surse bogate în glucide și deosebit de valoroase în alimentația rațională. 
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 Lipidele sunt substanțe calorigene esențiale și participă în proporție de 20-30% din valoarea 

calorică globală a rației zilnice. Din punct de vedere calitativ, în alimentația rațională, grăsimile de 

origine vegetală se vor da 1/3 până la ½ din totalul rației. Activitățile fizice intense reclamă un consum 

sporit de lipide. Nucile alunele, migdalele reprezintă surse bogate în lipide vegetale. 

 Vitaminele sunt asigurate, în general, de rații alimentare echilibrate. Cu excepția vitaminei D, 

fructele pot furniza toate celelalte vitamine necesare organismului și, alături de legumele verzi, 

constituie sursa esențială de vitamina C. Sensibilitatea vitaminelor la diverse tratamente și prelucrări 

termice precum și la factorii de mediu trebuie luate în considerare la stabilirea necesarului zilnic. 

 Sărurile minerale sunt foarte necesare organismului, fie ca elemente de constituție, fie ca 

factori determinanți în creșterea și înmulțirea celulelor, și în desfășurarea normală a metabolismului 

etc. Cu excepția clorurii de sodiu, care trebuie adăugată zilnic, toate celelalte săruri minerale sunt 

asigurate de o rație alimentară echilibrată. 

 Apa este în cea mai mare parte asigurată prin intermediul alimentelor ingerate zilnic. Nevoia 

organismului în apă este de 2,5-3 l zilnic, aportul mărit fiind condiționat de efortul fizic intens, 

temperatura ridicată a mediului ambiant etc. În toate cazurile, contribuie la menținerea echilibrului 

hidric. 

d. Exemple de fructe şi beneficiile lor asupra sănătăţii noastre 
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INFLUENȚA NUTRIȚIEI ASUPRA SĂNĂTĂȚII OMULUI 

 
Prof. Daniel Fănică  

Școala Gimnazială Cândești, jud. Buzău  
 
 

 Armonia între fizic, psihic şi mental este cheia pentru menţinerea sănătăţii şi a echilibrului în 

viaţă. A ne ocupa doar de un aspect al bunăstării vieţii nu este suficient pentru a crea armonia în viaţa 

noastră. Obiectivul alimentaţiei contemporane ar trebui să fie păstrarea sănatăţii. O astfel de 

alimentaţie trebuie realizată cu ajutorul raţiunii şi ştiinţei. 

 Ştiinţa ne oferă cunoştinţele necesare, iar raţiunea ne indică tactica potrivită pentru atingerea 

obiectivului dorit, utilizând cunoştinţele corespunzătoare. 

 Suntem singurii responsabili de sănătatea noastră fizică, mentală şi emoţională. 
 Sănătatea fizică generează starea de echilibru la nivel mental şi emoţional şi o minte curată, 

calmă, aduce cu sine o stare fizică bună. Nu este niciun dubiu asupra faptului că starea de sănătate 

emoţională şi mentală poate fi asigurată de o bună nutriţie. Corpul omenesc este un organism auto-

suficient – se direcţionează singur, se auto-construieşte, se auto-menţine, se auto-vindecă, se auto-

perfecţionează, fiind capabil să-şi întreţină funcţiile în perfectă stare de funcţionare, complet liber de 

maladii, dacă nevoile, atât alimentare, cât şi non-alimentare, îi sunt satisfăcute. Niciodată, ca acum, nu 

s-a acordat o atât de mare importanţă nutriţiei în profilaxia şi patologia umană. În ultima perioadă un 

rol din ce în ce mai important se acordă relaţiei alimentaţie-boală, în speranţa că se vor putea elabora 

strategii precise pentru complexul alimentaţie-sănătate. Problema a depăşit limitele ştiinţei căpătând 

valenţe politice, economice cu implicaţii sociale care în cadrul unui concept alimentar unitar, decid 

strategia nutriţională, starea de nutriţie şi de sănătate a unei naţiuni.  

 Complexitatea relaţiei om-aliment, se evidenţiază pe multiplele căi prin care nutriţia afectează 

fiinţa umană. Că este vorba de metabolism, homeostazie, imunocompetenţă, echilibrul energetic şi 

termic, dezvoltarea celulară, activitatea motorie şi comportamentul, nutriţia exercită o mare influenţă 

asupra acestora şi în final modifică comportamentul. Dezechilibrul dintre aport şi necesarul de 

substanţe biologic-active determină profunde modificări metabolice care amprentează patologia 

omului modern. Interacţiunea complexă dintre alimentaţie şi starea de sănătate au determinat relevarea 

unor aspecte deosebite şi noi orientări în nutriţie cu consecinţe majore în cercetare. 

 Medicii lucrează pentru a ne menţine sănătatea, iar bucătarii, ca s-o strice. De cele mai 

multe ori, ultimii au mai mult succes. – Diderot 
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 În cursul vieţii, un om consumă 40 până la 50 de tone de alimente. Deci, nu e de mirare că 

obiceiurile alimentare sunt decisive pentru sănătatea noastră. Iar datele ştiinţifice atestă faptul că 

alimentaţia vegetariană se însoţeşte de mai puţine riscuri pentru sănătate decât cea cu produse 

provenind de la animale. Exemplele în privinţa aceasta sunt foarte numeroase. Totuşi, când se pune 

problema schimbării modului de alimentaţie cu care ne-am obişnuit din moşi-strămoşi, unii încearcă să 

abată discuţia asupra poluanţilor din mediul înconjurător (pesticide, insecticide), care pot să ajungă în 

hrana noastră, şi asupra diferitelor substanţe care se adaugă alimentelor, de exemplu, conservantele. Se 

uită că pesticidele şi insecticidele intră şi în hrana animalelor, inclusiv a peştilor, şi că, în organismul 

animalelor, aceste substanţe suferă procesul de acumulare şi de bioamplificare; dacă aceste produse 

animale sunt consumate, în organismul uman vor intra cantităţi şi mai mari de poluante din mediul 

înconjurător. Pe de altă parte, după cercetările făcute de experţi în acest domeniu, reiese că riscul 

acestor substanţe asupra sănătăţii e foarte mic, dacă-l comparăm cu acela al cuiva care fumează zilnic 

un pachet de ţigări şi al cărui risc e de 50.000 de ori mai mare.  

 În ţările industriale, un nou-născut la termen cântăreşte în jur de 3 kg. La atingerea vârstei de 

adult, greutatea corpului va fi de aproximativ 65 kg. Această creştere de aproape 20 de ori în greutate, 

precum şi toate ţesuturile care s-au format în perioada dezvoltării se datorează alimentelor care au fost 

absorbite şi reţinute în corpul uman. În felul acesta, în locul dictonului „Suntem ceea ce mâncăm”, ar fi 

mai potrivit să se spună „Suntem ceea ce absorbim şi reţinem”, şi acest concept formează baza 

nutriţiei. Fondatorul ştiinţei nutriţiei e considerat francezul Lavoisier (1743-1794), care a descoperit 

principiul oxidării, al producerii de căldură şi al combustiei. Legătura dintre nutriţie, sănătate şi boală a 

fost recunoscută de mult. În secolul al XII-lea, învăţatul şi medicul Moses Maimonides scria: 

„Cunoştinţele privind alimentaţia sunt poate cele mai importante din toată medicina, deoarece nevoia 

de hrană nu încetează niciodată, nici în sănătate, nici în boală”. Din nefericire, în secolul XXI, 

absolvenţii facultăţilor de medicină din toate ţările sunt foarte puţin pregătiţi pentru a putea da sfaturi 

competente în domeniul nutriţiei. Nu e surprinzător, deoarece ştiinţa nutriţiei nu mai are loc în 

programa analitică, şi aşa foarte încărcată.  

 Mult timp, nutriţia a fost văzută doar în contextul compoziţiei corpului – de exemplu, persoane 

subnutrite sau prea bine hrănite, adică obeze. Azi, ştiinţa nutriţiei e considerată însă într-un mod mult 

mai nuanţat. Cercetările au arătat că nutriţia e un factor de mediu deosebit de important, care 

interacţionează cu profilul genetic al persoanei, influenţând evoluţia bolilor şi răspunsul la tratament. 

Relaţia dintre nutriţie şi starea sănătăţii se poate observa dacă aruncăm o privire asupra datelor 

statistice. În anul 1900, aproximativ 10-15% dintre americani mureau de boli cardiovasculare şi de 

accidente vasculare cerebrale (o mare parte dintre aceste decese se datorau valvulopatiilor 
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reumatismale, deci aveau o cauză infecţioasă). Azi, 45% mor prin boli cardiovasculare şi accidente 

vasculare cerebrale, deşi valvulopatiile reumatismale, practic, au dispărut. În anul 1900, 6% dintre 

americani mureau de cancer. Azi, proporţia e de 25%. Frecvenţa bolilor cardiovasculare şi canceroase 

a crescut într-un mod exploziv după Al Doilea Război Mondial, când populaţia a început să consume, 

în cantităţi mari, produse de origine animală, iar industria a inundat piaţa cu alimente înţesate de 

calorii, dar lipsite de nutrienţi. Se pare că drumul spre o sănătate mai bună ocoleşte restaurantele fast-

food, de tipul McDonald„s, raioane de cu carne, brânzeturi şi dulciuri, conducându-ne înapoi, spre 

hrana dată iniţial omenirii: boabele de aur ale cerealelor, vegetalele şi fructele.  

 Concepţia că bolile civilizaţiei apusene sunt legate de stilul de viaţă şi că ele pot fi prevenite 

reprezintă cea mai importantă descoperire medicală a secolului XX. Pentru a schimba un obicei, 

trebuie să dorim schimbarea. Obiceiurile vechi sunt comode şi, pentru a scăpa din braţele lor, e nevoie 

de o dorinţă puternică. Dar dorinţa singură nu poate schimba vechile obiceiuri ale stilului de viaţă. 

Trebuie să ştim ce să schimbăm şi să înţelegem de ce. Apoi trebuie un efort conştient pentru a pune în 

practică noul mod de a trăi, care, cu timpul, va deveni ceva automat. „Alege ce este mai bun”, a spus 

Pitagora, „şi obişnuinţa îl va face plăcut şi uşor”.  

 Obezitatea, bolile de inimă, cancerul, diabetul şi altele, sunt preocupări frecvente, nu numai ale 

specialiştilor, dar mai ales ale oamenilor de rând. Obezitatea reprezintă inamicul numărul 1 al societăţii 

americane şi nu numai – România ocupă locul 2 în Europa cu un ridicat procent de populaţie 

supraponderală. „Boom-ul curelor şi dietelor pentru slăbire este la punctul maxim, existând o mare 

varietate de astfel de metode pentru a slăbi”. Cercetările în domeniul cancerului sunt intense, iar 

transplanturile de inimă din ce în ce mai numeroase. Din ce în ce mai des şi mai tare se aud voci care 

condamnă modul de alimentare practicat de americani şi, mai nou, de europeni şi, bineînţeles, de 

români. „Foamea publicului de informaţii privind alimentaţia este din ce în ce mai mare; cărţile despre 

nutriţie şi sănătate sunt editate şi căutate în mod continuu; toate revistele conţin articole pe această 

temă, iar ziarele, programele de radio şi TV iau în mod constant în discuţie problema alimentaţiei şi 

sănătăţii. Cu toate acestea, oamenii sunt mereu mai bolnavi, sunt mai mulţi suferinzi. Se ridică 

întrebarea: cum putem să ne ferim de durere ? Ce trebuie să facem pentru a fi sănătoşi? Totul, dar 

absolut totul este în mâinile noastre. Trebuie doar să înţelegem că modul de alimentaţie este esenţial 

pentru sănătatea noastră şi că el trebuie schimbat! Trebuie să înţelegem corect, nu este vorba de vreo 

„cură” – este vorba despre ce mâncăm în mod obişnuit; cum şi de unde ne asigurăm necesarul de 

proteine, glucide, lipide, de vitamine şi minerale, nutrienţi necesari organismului uman pentru buna sa 

funcţionare”.  
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 Comisia Europeană a lansat o campanie în favoarea unei alimentaţii sănătoase în rândul 

şcolarilor europeni din Belgia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Estonia, Lituania şi Polonia, potrivit 

unui comunicat transmis de Executivul european. Campania pentru o alimentaţie sănătoasă se va 

derula în paralel cu programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi cu cel de distribuire a 

laptelui în şcoli, demarate de UE. Mesajul care urmează să fie transmis este “Mâncaţi sănătos, 

deoarece este distractiv să fii în formă”. 

 

BIBLIOTERAPIA ... EFECTUL TERAPEUTIC AL CĂRȚILOR 

 

Prof. Jenica-Alina Filimon  

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, jud. Galați  

 

“Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi şi 

profesorii cu cea mai multă răbdare…” (Charles W. Elliot) 

 

 De peste treizeci de ani, cărţilor li s-a redescoperit o veche virtute: aceea de a vindeca. Acest 

lucru ne face să ne întrebăm firesc care este locul şi rolul lecturii în viaţa noastră. Este textul literar mai 

mult decât un mijloc de informare sau destindere? 

           Cărţile ne pot aduce un ajutor imens, ne conferă o anumită cunoaştere, ne adâncesc într-o baie 

de imaginaţie şi lentă maturizare a gândurilor noastre propice unor emoţii profunde. Anumite cărţi 

secretă în noi un puternic antidot împotriva îndoielilor şi nesiguranţelor inerente vieţii cotidiene, altele 

ne conduc la o pace interioară şi ne liniştesc dezordinea emoţională. Unele cărţi ne marchează atât de 

mult, încât ne fac să ne schimbăm viziunea asupra lumii într-o manieră mai altruistă. Fie că este vorba 

de romane, poeme, opere filosofice sau psihologice, să încercăm să profităm de momentele de 

destindere şi să ne consacrăm plăcerii subtile de a lua o carte şi de a o savura pentru că lectura are 

repercusiuni asupra stării sufleteşti, asupra sănătăţii noastre. 

            Simplu, biblioterapia poate fi definită ca o terapie de sprijin plecând de la carte, ea interesând 

atât psihoterapeuţii, cât şi bibliotecarii. În cele mai multe cazuri, biblioterapia este folosită ca un 

adjuvant la formele tradiţionale de psihoterapie. Biblioterapia şi arta ca terapie par să fie practicate de 

mult timp, în special în ţările anglo-saxone, bazându-se pe principiul că trebuie dezvoltat un limbaj 

artistic care să ofere acces la sentimentele ascunse, pentru a le putea exprima şi a putea astfel să fie 

tolerate în viaţa de zi cu zi. De fapt, toate artele - sub latura lor privitoare la creativitate - contribuie la 
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regăsirea echilibrului: să pictezi, pentru a deveni conştient de forţele tale, să cânţi, pentru a-ţi scoate 

conflictele din sfera dramaticului, să citeşti cu voce tare pentru a căpăta siguranţă în propria persoană şi 

pentru a-ţi îmbunătăţi relaţiile sociale etc. Terapia prin artă este foarte utilă pentru copii, pentru 

adolescenţi şi pentru toţi cei ce au probleme în a-şi exprima prin cuvinte frustrările, suferinţele.  

 Efectul terapeutic al lecturii se face simţit la cele trei nivele ale fiinţei umane: fizic, psihic şi 

spiritual. Biblioterapia nu este însă utilă pentru orice afecţiune psihică. Ea nu pare să aibă efect pozitiv 

asupra persoanelor cu tulburări cognitive, psihoze, abilităţi intelectuale limitate, dislexie.  

 Pentru copii, biblioterapia constă în citit, discuţii şi activităţi ludice. Cartea poate fi folosită ca 

bază pentru discutarea sau desenarea unor subiecte pe care copilul ezita înainte să le facă.  

 Mulţi vor spune că în ziua de azi e mult mai uşor: să vezi un film decât să citeşti cartea după 

care a fost realizat, să vezi o emisiune tv, să asculţi o emisiune radio decât să citeşti un roman sau o 

carte care te poate ajuta să te dezvolţi din anumite puncte de vedere etc. E adevărat, însă cititul trebuie 

să facă parte din viaţa noastră. Şi a citi subtitrările filmelor pe care le vedem nu înseamnă lectură...  

 Unul  din  obiectivele didacticii literaturii este acela de a le reclădi copiilor viaţa interioară şi de 

a-i da sens, reprezintă un imens beneficiu. Dacă faţă de genul epic sau dramatic ei manifestă un interes 

aparte, genul liric le creează unora problem.  

 A citi un roman, o carte cu sfaturi, o revistă, un ziar, un articol pe internet, toate acestea implică 

trei părţi ale creierului nostru! În timp ce citim, creierul este foarte activ. El trebuie să deruleze procese 

pentru a înţelege informaţia, pentru a descifra simbolurile scrise, dar şi... sunetele. Cititul impune 

creierului să devină inventiv, să vizualizeze ceea ce descifrează în litere, cifre, desene, simboluri, să 

selecteze informaţia, să o sorteze, să o repartizeze etc. Cât despre sunete... în timp ce citeşti, creierul se 

comportă de parcă ar asculta cuvinte rostite cu voce tare, ca şi cum ai auzi pe cineva care îţi vorbeşte. 

Poate că de aceea copiilor le este mai uşor să înveţe să citească atunci când cei mari le citesc o poveste 

cu voce tare, lângă ei, astfel încât cei mici să vadă literele.  

 O carte te poate marca în multe feluri. Poveştile (reale sau nu), personajele şi situaţiile prin care 

trec, toate ne dezvoltă capacitatea de a cunoaşte oameni noi (fictivi sau reali, pe care îi întâlnim în 

cărţi), de a înţelege diverse tipuri de personalităţi şi de a ne confrunta cu tot felul de împrejurări.  

 Potrivit unui sondaj, după terminarea şcolii, indiferent că asta înseamnă facultate, liceu sau 

altceva, peste 40% din aceşti absolvenţi nu vor mai citi o carte în viaţa lor! Acest aspect este mai mult 

decât alarmant! Dacă vei face un sondaj între oamenii cu care intri în contact, nu neapărat numai cei 

care îţi sunt prieteni, vei observa că o parte din ei, dacă nu chiar majoritatea, nu au mai citit de mult 

timp o carte cap-coadă.  
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 Este evident  că ne îmbogăţim vocabularul cu diverse cuvinte care în prezent nu mai sunt atât de 

folosite. Beneficiul este că vom putea comunica mai bine şi mai eficient, căci vom avea un bagaj mai 

mare de cuvinte, vom fi mai convingători, mai inteligenţi, iar asta ne va ajuta atât profesional, cât şi 

personal. Când eşti mai bogat verbal, este normal să crească şi capacitatea de exprimare orală sau în 

scris. Şi cui nu i-ar plăcea ca în anumite circumstanţe să poată da câte un citat dintr-un mare clasic? În 

plus, clasicii au un farmec aparte şi unii dintre ei sunt chiar haioşi, te poţi distra în timp ce citeşti. Din 

cărţile lor putem înţelege mai bine oamenii şi ne putem apropia de valori care, poate, în vâltoarea vieţii 

acestui secol, au fost îndepărtate ori s-a pus „praful” pe ele şi trebuie să ni le reamintim. 

 Cărţile care ne pot ajuta la dezvoltarea înţelepciunii sau cunoaşterii, sunt nişte prieteni pe viaţă, 

ne oferă beneficii până la adânci bătrâneţi. În această categorie intră cărţile de ştiinţă (aici se încadrează 

foarte multe lucruri) - care ne învaţă despre lumea exterioară nouă, cele de filosofie (inclusiv cărţi 

religioase) - care ne învaţă despre noi înşine, cărţile de ficţiune serioasă - precum romanele bine scrise, 

cărţile de sau despre istorie şi... poeziile. 

 Atunci când citim avem mai mult timp de gândire. Lectura îţi oferă un „buton” de pauză pentru 

ca tu să înţelegi mai bine ceea ce citeşti. Atunci când vorbeşti, când asculţi ceva la radio, la tv sau pe 

cineva în persoană, nu ai posibilitatea de a apăsa pe acest „buton” de pauză. Cititul ne ascute 

inteligenţa, ne îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de învăţare. Există o anumită bogăţie pe care 

numai cititul ne-o poate oferi... 

 Ideal ar fi să combinăm lectura cu activităţile moderne prin care ne recreem de obicei, dar, în 

niciun caz, să uităm de citit pe termen nelimitat sau să renunţăm la lectura cărţilor.  
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ALIMENTE SĂNĂTOASE VERSUS ALIMENTE DĂUNĂTOARE 

 

Prof. Ioana Gaiță-Lukacs  

Colegiul Național “Mihai Eminescu“ Petroșani, jud. Hunedoara 

 

 Modul de viaţă ne influenţează direct sănătatea. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, dacă 

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

Astfel, abordarea unui stil de viaţă sănătos ar fi primul pas pentru sănătatea noastră. Însă conceptul de 

“stil de viaţă sănătos” este unul complex şi necesită o concentrare a eforturilor noastre asupra depăşirii 

unor obiceiuri dăunătoare, în cazul nostru consumul alimentelor dăunătoare sănătății. 

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea ca fiind o stare de “bunăstare 

fizică, mental și socială completă și nu doar absența bolii”. 

 În primul rând ne întrebăm care sunt alimentele dăunătoare și care nu sunt. 

 HRANA SĂNĂTOASĂ  
 Alimentele „vii” sunt alimentele crude. Acestea nu au fost gătite, fierte, călite, puse la cuptorul 

cu microunde, congelate, coapte sau înăbuşite. În consecinţă, ele se află în starea lor naturală şi conţin 

toate enzimele. Aceste enzime alimentare reprezintă forţa vieţii, aflată în hrană, care înlesneşte procesul 

de digestie. Fructele şi legumele crude, cerealele şi seminţele încolţite – toate conţin enzime alimentare. 

Organismul nostru are nevoie de cantităţi considerabile de astfel de enzime pentru a se hrăni, pentru a 

avea energie şi pentru un metabolism echilibrat. 

 Alimentele ecologice sau organice sunt acelea în compoziţia cărora nu a intrat nicio substanţă 

chimică. Produsele ecologice sunt cultivate pe terenuri care nu au fost stropite cu substanţe chimice 

pentru fertilizare sau pesticide. Ţine minte: dacă alimentele pe care le consumi au fost stropite cu 

substanţe chimice sau provin de pe terenuri tratate în prealabil, atunci acele substanţe, care sunt toxice, 

vor pătrunde în celulele organismului tău şi în fluxul sanguin. Cine poate şti ce daune produc? 

Numeroase studii arată că substanţele chimice care se produc în organismul nostru nu îmbunătăţesc 

starea noastră de sănătate, ci din contră, o degenerează. 

 Alimentele neprocesate sunt acele alimente la care nu s-au adăugat substanţe chimice sau altfel 

de aditivi. Ele se află în starea lor originară, aşa cum au crescut în natură. Nu au fost modificate. Unele 

alimente ambalate conţin însă elemente şi ingrediente în starea lor naturală. Te sfătuiesc să începi să 

citeşti etichetele produselor alimentare pe care le cumperi şi să te familiarizezi cu ingredientele 

acestora! 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
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 HRANA DĂUNĂTOARE 

 Legume fierte prea mult! Cei mai mulţi dintre noi, obişnuim să fierbem prea mult legumele.  

Mulţi spunem că, de fapt, nici nu ne plac legumele. Eu sunt convinsă că unii dintre noi, pur şi simplu 

nu ştim cum să le preparăm. Din anumite motive, avem tendinţa de a fierbe legumele până ce le 

„omorâm”, proces în care îşi pierd toate substanţele nutritive, extrem de importante. Pentru a obţine tot 

ce e mai bun din legumele pe care le consumi, fie mănâncă-le crude, fie înăbuşeşte-le uşor timp de 2-3 

minute. 

 Carbohidraţi dăunători. Carbohidraţii simpli sunt cei pe bază de zahăr rafinat, care nu sunt 

deloc sănătoşi pentru organismul tău. În această categorie intră ciocolata, prăjiturile, biscuiţii, 

bomboanele şi orice aliment realizat prin adaos de zahăr rafinat, făină sau orez alb prelucrat. În 

procesul rafinării, cele mai multe minerale şi vitamine se elimină, iar alimentele respective, odată 

intrate în organism, se comportă ca zahărul pur. Intră în fluxul sanguin, provocând perturbări ale 

nivelului glucozei (zahărul din sânge) şi apariţia apetitului crescut pentru dulciuri. Dacă vei consuma 

cantităţi mari din astfel de alimente, cu siguranţă vei ajunge la modificări bruşte ale dispoziţiei, vei 

deveni depresiv/depresivă, nervoasă şi iritată. Dacă nu te deranjează să fii grasă şi bolnavă, atunci 

consumă alimente cu carbohidraţi dăunători. Reziduurile excesului de carbohidraţi dăunători sunt 

depozitate în organism sub formă de grăsime. Şi, în sfârşit, un consum îndelungat de carbohidraţi 

dăunători poate conduce la diabet. Nu merită să rişti atât! 

 Alimentele neecologice, precum fructele sau legumele neecologice, sunt cele care au fost 

stropite cu diverse substanţe chimice şi au crescut pe terenuri tratate în prealabil cu fertilizatori chimici 

şi pesticide. Resturile acestor substanţe chimice rămân în organism atunci când consumi astfel de 

alimente. Ele afectează celulele şi organele corpului tău şi dăunează sistemului digestiv. În organismul 

nostru, aceste substanţe chimice se transformă în toxine, poluându-l şi otrăvindu-l. 

 Proteine dăunătoare: în funcţie de robusteţea sistemului tău digestiv, este posibil ca unele 

proteine pur şi simplu să nu îţi fie favorabile. Consumarea a prea multe produse din carne roşie, cu 

conţinut ridicat de proteine şi grăsime poate duce la intoxicarea organismului şi la creşterea acidităţii 

sângelui, la pierderi de calciu, la suprasolicitarea rinichilor şi a ficatului, la blocarea digestiei şi la 

distrugerea bacteriilor benefice din tractul digestiv. Pentru unele persoane, chiar şi laptele de vacă este 

prea greu de digerat. Poate provoca reacţii alergice precum sinuzită, astm, dureri de urechi, congestie, 

iritaţie nazală, erupţii ale pielii, eczeme, oboseală, stare de letargie şi iritabilitate. 

 Alimente rafinate: Făina albă şi zahărul rafinat sunt cele mai frecvente exemple de alimente 

rafinate. Aceste ingrediente sunt folosite la prepararea unei multitudini de „alimente”. Produsele de 

patiserie, ciocolata, mâncarea de tip fast-food şi semipreparatele sunt numai câteva dintre alimentele 
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pline de aditivi şi conservanţi alimentari, care le conferă un termen de valabilitate mai mare. Pe drept 

cuvânt aceste alimente ar trebui să fie numite non-alimente. Acestea produc adevărate dezastre pentru 

sănătatea organismului uman, de vreme ce acesta nu a fost proiectat să facă faţă unor alimente 

contrafăcute, industriale, secate de substanţe nutritive. 

 Grăsimi dăunătoare: Grăsimile animale saturate sunt foarte greoaie şi odată ajunse în 

organism, se transformă în „bolovani”, întărind arterele şi expunându-te la riscul atacului de cord şi al 

accidentului vascular. Carnea roşie, produsele lactate, untul şi brânzeturile constituie exemple de 

alimente ce conţin grăsimi saturate. Organismul uman nu a fost conceput să facă faţă acestor tipuri de 

grăsimi. Dietele cu un conţinut crescut de grăsimi dăunătoare organismului duc la creşterea tensiunii şi 

a nivelului de colesterol, influenţând totodată nivelul zahărului din sânge şi cauzând blocarea ficatului, 

ceea ce conduce la depresie şi la creşterea în greutate. 

 Hrana prelucrată: Prelucrarea hranei duce la modificarea caracteristicilor originale ale 

alimentelor şi a proporţiilor de substanţe nutritive. Înainte de a ajunge pe rafturile unui supermarket, 

multe dintre alimentele preambalate în plastic, cu preparare rapidă, de încălzit la microunde sau de fiert 

în ambalaj au trecut deja printr-o multitudine de proceduri de prelucrare. După toate acestea, alimentele 

mai au o foarte mică valoare nutriţională sau chiar nici una. Aceste alimente procesate pot cauza reacţii 

alergice, pot suprasolicita ficatul, obligându-l să prelucreze prea mult substanţele chimice, dintre care 

multe sunt cancerigene. Copiii care sunt expuşi unor astfel de alimente pot deveni hiperactivi şi pot 

avea dificultăţi de învăţare. 

 Ca o concluzie, iată beneficiile consumului de alimente sănătoase: 
 O alimentaţie sănătoasă te ajută să funcționezi normal în fiecare zi, să ai energie și să previi 

apariția unor boli cronice. În lipsa unei alimentații sănătoase, organismul are un risc mai mare de 

infecție, oboseală și performanțe reduse, fizice și mentale.  

 Poate cel mai mare beneficiu al unei alimentații sănătoase este că previne obezitatea. 

Kilogramele în plus reprezintă un factor de risc major pentru afecțiuni cardiovasculare, diabet de tip 2, 

osteoporoza și atac vascular cerebral. Excesul ponderal forţează oasele și afectează buna funcționare a 

organelor.  

 Mai apoi, o dietă sănătoasă contribuie la creșterea nivelului colesterolului „bun” și la scăderea 

trigliceridelor. Drept urmare, un regim alimentar sănătos ajută la menținerea unui flux sanguin normal. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
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 Un stil de viață sănătos este un mod de viață care scade riscul 

de a fi grav bolnav sau de a muri devreme. Nu toate bolile pot fi 

prevenite, dar o mare parte din decese, în special cele cauzate de boli 

coronariene și cancer pulmonar, pot fi evitate. 

 Care sunt cele 5 stiluri de viață sănătoase? Aceste 5 obiceiuri 

sunt: 

1. Dieta sănătoasă. 

2. A face regulat exerciţii fizice. 

3. A nu fuma. 

4. A rămâne la o greutate sănătoasă. 

5. A limita alcoolul. 

 Care sunt cele 8 sfaturi generale pentru un stil de viață sănătos? 

1. Măsurați-vă și urmăriți-vă greutatea.  

2. Limitați alimentele nesănătoase și mâncați mese sănătoase.  

3. Luați suplimente de multivitamine. 

4. Beți apă și rămâneți hidratat și limitați băuturile cu exces în zahăr.  

5. Exercițiu regulat și fii activ fizic.  

https://www.hervis.ro/store/blog/alimentatie_sanatoasa
http://spitalcf.oltenia.ro/resurse/stil_de_viata_sanatos.pdf
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6. Reduceți timpul de ședere și de poziţionare în faţa ecranului.  

7. Dormi suficient.  

8. Las-o moale cu alcoolul și rămâi sobru. 

 Acum vin cu lista mea personală top 10 a comportamentelor sănătoase (dincolo de cele patru 

elemente de bază) care contribuie la bunăstare și satisfacție cu stilul de viață: 

1. Periați și folosiți pasta dentară zilnic pentru a vă menține dinții și gingiile sănătoși și fără boli. 

2. Odihnește-te bine. Oamenii bine odihniți nu numai că fac față mai bine stresului, dar pot avea și 

un control mai bun al poftei de mâncare. Cercetările au arătat că lipsa somnului poate să ne 

dezechilibreze „hormonii foamei” și, eventual, să declanșeze supraalimentarea. 

3. Bucurați-vă de mese regulate în familie. Acest lucru le permite părinților să servească  modele 

bune, poate promova o alimentație mai hrănitoare și stabilește scena pentru conversații pline de viață. 

A fi conectat la familie și / sau prieteni este un aspect puternic al unei vieți sănătoase. 

4. Zâmbește și râzi cu voce tare de mai multe ori pe zi. Te ține cu picioarele la pământ și te ajută 

să faci față situațiilor care altfel te-ar înnebuni. Citiți benzi desenate, urmăriți un site.com sau spuneți 

glume pentru a scoate la iveală acele sentimente fericite. 

5. Meditează, roagă-te sau găsește alinare cel puțin 10-20 de minute în fiecare zi. Contemplarea 

este bună pentru sufletul tău, te ajută să faci față cerințelor vieții de zi cu zi și chiar te poate ajuta să 

scazi tensiunea arterială. 

6. Obțineți un pedometru și lăsați-l să vă motiveze să mergeți, să mergeți, să mergeți. Uitați de 

câte minute de activitate aveți nevoie; faceți tot ce puteți pentru a vă încadra cu mai mulți pași în ziua 

voastră. Indiferent de modul în care îl obțineți, activitatea fizică poate ajuta la dezactivarea stresului, la 

arderea caloriilor și la creșterea stimei de sine. 

7. Stai drept. Veți arăta cu 5 kilograme mai ușor dacă stați înalți și vă strângeți mușchii 

abdominali. Ori de câte ori mergi, gândește-te „înalt și strâns” pentru a profita la maximum de mișcare. 

8. Încercați yoga. Pozele ajută la creșterea forței și flexibilității și la îmbunătățirea echilibrului. 

Acestea sunt zone critice pentru persoanele în vârstă, în special, și atât bărbații, cât și femeile pot 

beneficia. 

9. Alimentează-te cu proteine. Proteina este o parte esențială a planului dvs. de alimentație și poate 

compune oriunde între 10% -35% din totalul caloriilor. Proteinele durează mult în burtă. Combinaţi 

planul cu alimente bogate în fibre și vă veți simți plini cu mai puține calorii. Bucurați-vă de porțiuni 

mici de nuci, lactate cu conținut scăzut de grăsimi, fasole, carne slabă, carne de pasăre sau pește. 
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10. Nu în ultimul rând, merită să ai o atitudine pozitivă. Faceți tot posibilul să priviți viața de parcă 

„paharul este pe jumătate plin”. Trebuie să crezi în tine, să ai sisteme bune de sprijin și să gândești 

pozitiv („Cred că pot, cred că pot ...”) pentru a reuși. 

 Lista ta privind comportamentele sănătoase în stilul de viață poate fi diferită de a mea. Cel 

mai important lucru de reținut este că poți face o diferență între sănătatea și bunăstarea ta. Asumați-vă 

viața și fiți atenți la micile schimbări de comportament care vă pot face stilul de viață mai sănătos. 
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METODE DE ANALIZĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 

 

Prof. Mirela Greavu  

Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

  

            Sănătatea, ca şi boala, au fost abordate şi definite diferit de-a lungul timpului, în funcţie de 

nivelul cunoaşterii ştiinţifice, de evoluţia generală a societăţii, dar şi de procese precum urbanizarea şi 

industrializarea, care au dat noi dimensiuni şi orientări practicilor şi cercetărilor medicale. Evoluţia 

conceptului de sănătate şi implicit a modului de abordare al acesteia este strâns legată de dezvoltarea 

societăţii, în mod general, şi de progresul ştiinţelor şi medicinii, în mod particular. Dezvoltarea 

cunoaşterii ştiinţifice a permis trecerea treptată de la o abordare unilaterală a sănătăţii, din perspectiva 

strict medicală sau biologică, la o abordare complexă, sănătatea constituind astăzi o temă 

interdisciplinară de studiu. 

 Conceptul de sănătate în societatea tradiţională 

            În societatea premodernă, religia a jucat un rol esenţial în toate aspectele vieţii sociale, acest 

lucru extinzându-se şi la nivelul sănătăţii. De aici, ideea că „boala” este cauzată de forţe supranaturale, 

de spirite, zei sau demoni, epidemiile, de exemplu, fiind privite ca şi consecinţe particulare ale 

nemulţumirilor acestora. Atât menţinerea unei bune stări de sănătate, cât şi eforturile de vindecare a 

unor boli, erau privite prin prisma religioasă şi mai puţin prin cea a cunoaşterii ştiinţifice. Credinţele 

religioase erau astfel dominante în modul de abordare şi tratare a bolilor, iar rugăciunile şi 

descântecele, combinate adeseori cu poţiuni obţinute din ierburi, au constituit principalele metode de 

tratare sau prevenire a acestora. 

            Desigur, nu s-a practicat o singură formă de medicină, aceasta fiind direct influenţată de 

tradiţiile locale, dar elementul comun al acestui sistem medical tradiţional este dat de fundamentul 

spiritual sau religios şi nu de cel „raţional”. Unul dintre cele mai avansate sisteme medicale tradiţionale 

se pare că s-a constituit în Egiptul Antic, aici recurgându-se pentru prima dată la „profesia” de medic. 

Cu toate acestea, nu există propriu-zis o diferenţă clară între religie şi medicină, anumiţi doctori fiind 

priviţi ei înşişi ca şi „zei”. Medicina egipteană combina utilizarea ritualurilor magice şi descântecele cu 

„leacurile” obţinute din plante şi ierburi. 

            Un alt sistem medical tradiţional este cel al medicinii Ayurvedice, dezvoltat în India cu 3000-

5000 de ani în urmă, de către preoţii brahmani. Medicina ayurvedică se concentrează asupra menţinerii 

unui echilibru între cele trei forme fundamentale de energie ale vieţii mai mult decât asupra sistemelor 
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individuale. Aceste trei forme de energie, cunoscute sub numele de tridasha, sunt vata (aerul şi eterul), 

pitta (focul şi apa) şi kapha (pământul şi apa).  

           Medicina tradiţională chineză include utilizarea unor ierburi diferite, sub formă de „supă” sau 

„ceai”. Filozofia acestui sistem de medicină este aceea că omul trăieşte între cer şi pământ şi că are 

propriul său univers. În natură, există două forme de energie ying – feminin şi yang – masculin. În 

sistemul tradiţional chinez, pentru a vindeca o boală este necesară refacerea armoniei, echilibrului, între 

cinci elemente de bază, cum sunt: pământul, focul, apa, lemnul şi metalul. Acest echilibru poate fi 

refăcut prin utilizarea acupuncturii, care controlează fluxurile de energie din corp. De altfel, medicina 

chineză, în special acupunctura, a devenit din ce în ce mai populară astăzi, în toate ţările lumii. 

           În Grecia Antică, exista un sistem medical dualist: pe de o parte, vechii greci credeau că bolile le 

sunt date de zei, deci că au cauze supranaturale, dar, pe de altă parte, considerau că studiul simptomelor 

şi stadiilor de boală sunt importante. Două figuri importante în Grecia antică au fost Asclepios, zeul 

vindecărilor şi doctorul Hippocrates, care a trăit în jurul anilor 500 î.Hr. Se crede că Hippocrates este 

cel care a afirmat că toate lucrurile sunt făcute din patru elemente: sânge, flegmă, bila neagră şi bila 

galbenă şi că boala se datorează pierderii echilibrului între acestea. Această idee s-a menţinut timp de 

două milenii, până în secolul al XV-lea d. Hr. Hippocrates este însă considerat părintele medicinei, 

fiind primul care a apreciat că boala apare din cauze naturale şi, ca urmare, aceasta trebuie vindecată 

prin metode raţionale. De asemenea, codul etic al lui Hippocrates este respectat şi astăzi de către 

medici. 

           Medicina romană acceptă ideile greceşti, fizicianul Galileu contribuind la dezvoltarea medicinei 

empirice. Aceste sisteme medicale tradiţionale, originare în diferite părţi ale lumii au în comun modul 

de tratare al bolilor, care este un produs al ideologiei sau valorilor societăţii respective, strâns legate de 

viaţa religioasă sau spirituală. 

           La căderea Imperiului Roman, însă, toate cunoştinţele acumulate despre boală şi medicină s-au 

pierdut, primii creştini considerând intervenţia medicală ca fiind un act de eretism. Boala şi sănătatea 

au fost explicate prin cauze supranaturale, prima fiind considerată ca o pedeapsă a lui Dumnezeu, iar 

rugăciunile făcute de preoţi ca şi ierburile (preparate în general de femei), rămân principalele remedii. 

           În Evul Mediu, unul dintre evenimentele care a schimbat într-o oarecare măsură modul de a privi 

sănătatea şi boala, a fost epidemia de ciumă din 1346-1350, care a lovit Europa, în special. Ciuma nu 

era la vremea respectivă o boală nouă, aceasta existând dintotdeauna la şobolanii sălbatici în anumite 

părţi ale lumii, dar rareori aceasta s-a propagat la oameni. Anumite condiţii sociale şi de mediu au 

condus însă la difuzia acesteia în toată lumea medievală. Astfel, anumite condiţii de mediu, probabil 

inundaţii sau cutremure, au determinat şobolanii sălbatici din Asia Centrală să-şi caute noi surse de 
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hrană în apropierea aşezărilor umane, transmiţând boala la oameni. Primul mare focar al bolii a apărut 

în China, de unde s-a răspândit prin intermediul caravanelor comerciale spre India, Africa de Nord 

(Egipt) şi Mesopotamia (Siria şi Irak), iar din portul Kaffa la Marea Neagră (în Crimeea). De aici, s-a 

răspândit în Sicilia, care, la vremea respectivă, era un port comercial foarte aglomerat având conexiuni 

cu tot restul Europei. Deoarece boala apărea mai ales în porturi, populaţia a încercat să se retragă spre 

interior, însă, de cele mai multe ori, aceste acţiuni nu au avut efectul scontat, determinând propagarea 

bolii şi în regiunile interioare. Anumite oraşe au aplicat metode mai practice, precum cea a segregării – 

carantina – izolând casele şi nepermiţând vapoarelor să intre în porturi, dar cu toate acestea, efectul a 

fost redus. Totuşi, acest eveniment major a adus în conştiinţa oamenilor câteva idei importante legate 

de boală şi respectiv de răspândire a acesteia, în încercarea de a afla care a fost cauza apariţiei ei. 

Explicaţiile făceau apel la forţele cosmice, la alinierea planetelor, fapt ce ar fi determinat emanaţii de 

gaze otrăvitoare din interiorul pământului. Alte explicaţii se refereau la surse spirituale privind 

răspândirea bolii, ca pe o pedeapsă dată de Dumnezeu. Au fost acuzate anumite grupuri de populaţii, de 

exemplu evreii, ca fiind la originea şi răspândirea bolii, aceştia fiind expulzaţi din multe părţi ale 

Europei cu această ocazie. Consecinţele acestei epidemii au avut un impact profund asupra lumii 

medievale, mulţi autori desemnându-l ca pe un „dezastru natural”, cel mai mare care a afectat vreodată 

populaţia Europei. Impactul demografic al acestei epidemii a fost deosebit: populaţia Chinei a scăzut de 

la 125 la 50 de milioane de locuitori şi 1/3 din populaţia Europei, circa 25 de milioane de locuitori au 

decedat. O reducere atât de mare a numărului populaţiei a determinat o scădere a forţei de muncă, dar 

în acelaşi timp, o creştere a standardului de viaţă pentru supravieţuitori, comerţul cunoaşte din nou o 

perioadă de înflorire, noi universităţi sunt fondate în toată Europa, ca o reacţie la pierderea preoţilor 

care îndeplineau şi rolul de profesori la vremea respectivă. Cu toate că această îmbunătăţire a 

condiţiilor materiale era şi un rezultat al epidemiei, teama că aceasta ar putea reveni s-a păstrat în 

perioada următoare. 

           Oamenii care au încercat să găsească cauzele acestei epidemii în secolul al XIV-lea, au realizat 

însă că boala afecta în mod diferit populaţia, cei mai săraci fiind mai expuşi decât cei bogaţi (aceştia 

având case mai solide, spaţioase, mai greu penetrabile de către şobolani, cu o densitate de locuire mai 

redusă). Oraşele au fost mai afectate decât satele izolate, iar rata de mortalitate a fost mai ridicată în 

oraşele porturi, în care traficul de persoane şi vapoare era mai intens. 

           Este pentru prima dată când anumite elemente spaţiale sau sociale atrag atenţia, fiind asociate cu 

răspândirea bolilor. Imposibilitatea vindecării acestei boli, prin metodele cunoscute, făcându-se apel la 

ierburi, incantaţii şi rugăciuni, a determinat schimbări în atitudinea populaţiei faţă de biserică, începând 

astfel declinul dominanţei religioase asupra societăţii. 
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  Importanţa menţinerii sănătăţii populaţiei 
            Promovarea sănătăţii se referă la acele acţiuni individuale sau colective care au în vedere 

menţinerea stării de sănătate, prevenirea bolilor, reducerea consecinţelor acestora sau evitarea deceselor 

premature. 

 Conceptul de promovare a sănătăţii a apărut în ultimii ani în strânsă legătură, pe de o parte cu 

creşterea cheltuielilor medicale, datorate bolilor cronice şi degenerative, mai ales în ţările în care 

ponderea vârstnicilor este ridicată, iar pe de altă parte, cu observaţia că factorii sanitari, serviciile 

sanitare în general, nu au rolul predominant în menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate. 

 Principiile promovării sănătăţii sunt: 
 Implică populaţia ca întreg, ceea ce impune necesitatea ca aceasta să fie informată; 

 Este orientată asupra determinanţilor sănătăţii; 

 Foloseşte metode/abordări diferite, deoarece sistemul sanitar nu poate să promoveze singur 

sănătatea; 

 Urmăreşte asigurarea participării publice; 

 Implicarea cadrelor sanitare în promovarea sănătăţii, mai ales la nivelul serviciilor primare. 

           Obiectivele principale ale acţiunilor de promovare a sănătăţii sunt accesul la sănătate şi 

dezvoltarea unui mediu sanogenetic. Astfel, starea de sănătate este inclusă în procesul general de 

dezvoltare economico-socială, iar dezvoltarea sectoarelor economice trebuie să favorizeze sănătatea. 

De asemenea, se are în vedere promovarea comportamentelor favorabile sănătăţii şi dezvoltarea 

cunoştinţelor privind sănătatea. 

           Aceste obiective se regăsesc şi în strategia europeană privind „sănătatea pentru toţi până în anul 

2020”, respectiv: 

 „A da viaţă anilor”, prin măsuri de control al morbidităţii şi incapacităţii; 

 „A da sănătate vieţii”, prin promovarea sănătăţii; 

 „A da ani vieţii”, prin reducerea numărului deceselor premature şi prin creşterea duratei medii a 

vieţii. 

          Modificările înregistrate în cadrul societăţilor dezvoltate, în ultima jumătate de secol, datorită 

creşterii nivelului de educaţie al populaţiei, schimbărilor din domeniul alimentaţiei, asimilării de către 

populaţie a unor cunoştinţe ştiinţifice în domeniul medical şi aplicarea în practică a unor măsuri 

preventive, au condus la înregistrarea unor succese importante în promovarea sănătăţii, succese marcate 

prin scăderea mortalităţii la vârstă adultă şi respectiv, deplasarea deceselor de la vârsta a doua la vârsta 

a treia. Astfel, durata medie a vieţii (longevităţii) a crescut în majoritatea ţărilor europene. 
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           Reducerea incapacităţii, al doilea obiectiv principal al strategiilor preventive, este importantă 

pentru că aceasta va face să scadă costurile sociale pe care societatea le are de suportat în condiţiile 

creşterii longevităţii, deoarece va duce implicit şi la creşterea diferitelor grade de incapacitate. 

 Informaţiile referitoare la sănătate sunt esenţiale în implementarea, monitorizarea sau evaluarea 

serviciilor sanitare. Existenţa unor informaţii referitoare la starea de sănătate are implicaţii pozitive, cel 

puţin în două direcţii: mai întâi oamenii politici sau managerii pot folosi aceste informaţii în luarea 

unor decizii, în vederea alocării eficiente a unor resurse. De asemenea, aceştia pot avea un punct de 

reper în negocierile cu alte sectoare pentru investiţiile în domeniul sănătăţii. În al doilea rând, 

participarea activă a tuturor oamenilor în vederea îmbunătăţirii sănătăţii presupune implicarea 

comunitară şi individuală în acţiuni care să aibă drept scop menţinerea sănătăţii. Aceasta poate avea loc 

doar dacă există o bună informare, în acest sens statisticile sanitare constituind elementul vital al 

acestui proces. 
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VIAŢĂ ECHILIBRATĂ: MISIUNE POSIBILĂ 

 

Prof. Nicoleta Lazăr  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

Motto:”Secretul vieții este echilibrul, iar absența echilibrului înseamnă distrugerea vieții.” Inayat 

Khan 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) defineşte sănătatea ca fiind nu absenţa bolii, ci, mult 

mai cuprinzător, starea de bine din punct de vedere fizic, mental şi social. Stilul de viaţă sănătos are la 

baza o alimentaţie echilibrată, activitate fizică zilnică şi bunăstare emoţională, relaţională şi spirituală, 

implicând şi o abordare preventivă, de combatere a riscurilor ce pot periclita sănătatea.  

Prin contrast, un stil de viaţă dezechilibrat se referă la un comportament alimentar nepotrivit, la 

o gestionare deficitară a timpului nostru, la incapacitatea de a ne odihni sau de a ne relaxa, la un nivel 

ridicat de stres, la incapacitatea de a menţine sau construi relaţii solide sau la modul în care gândim. 

Toate aceste elemente sunt interconectate, funcţionează ca un întreg şi au o influenţă semnificativă 

asupra stării noastre de sănătate. De aceea, e important să le înţelegem. Cu atât mai mult cu cât depinde 

de noi să conştientizăm ce avem de schimbat pentru a ajunge la echilibru. Tot Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii afirmă că stilul general de viaţă al unei persoane are o influenţă de 50% asupra sănătăţii sale, 

mediul înconjurător şi factorii ereditari au o însemnătate de câte 20%, iar medicina are o contribuţie de 

doar 10% la sănătatea persoanei. Concluzia este că noi înşine suntem primii responsabili pentru 

sănătatea şi starea noastră de bine şi că stă în puterea noastră să trăim echilibrat. 

 Alimentaţie sănătoasă şi echilibrată 

E suficient să înțelegem și să aplicăm cu perseverență câteva principii de bază ale unei nutriţii 

sănătoase şi vom observa rapid rezultatele. În primul rând, e important să consumăm o varietate cât mai 

mare de alimente din toate grupele de bază: legume, fructe, cereale, proteine şi lactate. În al doilea 

rând, avem nevoie atât de macronutrienţi (proteine, carbohidraţi şi grăsimi), cât şi de micronutrienţi 

(vitamine şi minerale). Hrana este sursa prinipală de macro- şi micronutrienţi, dar, atunci când, din 

anumite motive, aceştia lipsesc sau nu se regăsesc într-o cantitate suficientă în dieta zilnică, ne vin în 

ajutor suplimentele alimentare. Acestea sunt recomandate, de asemenea, în cazul persoanelor cu cerinţe 

nutriţionale specifice: femei însărcinate sau la menopauză, bărbaţi aflaţi la andropauză, persoane 

vârstnice, persoane care urmează diete restrictive sau care fac sport intens. Reducerea cantităţii de 
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alimente procesate, de zahăr, carbohidraţi albi sau rafinaţi şi de alcool are, de asemenea, un impact 

pozitiv asupra sănătăţii noastre. Pentru a ne schimba în bine obiceiurile alimentare, să începem cu paşi 

mici, să includem în dieta zilnică mai multe legume, zarzavaturi şi fructe, să alegem surse diversificate 

de proteine (peşte, pui de ţară, legume boabe, nuci, seminţe) şi de ulei natural (măsline, floarea-

soarelui, in, cânepă, rapiţă) şi să reducem cantitatea de mâncare ambalată şi procesată pe care o 

cumpărăm în favoarea ingredientelor proaspete. Nutriţioniştii sunt de părere că a mânca sănătos nu 

trebuie să fie o sentinţă de tipul “totul sau nimic”, să nu ne mai gândim la dietă în relaţie cu caloriile, ci 

cu varietatea, culoarea şi prospeţimea ingredientelor. Un alt obicei pe care ar fi bine să-l deprindem este 

„mâncatul conştient”, care se referă nu doar la ce consumăm, ci mai ales la felul în care o facem. De 

multe ori mâncăm în faţa televizorului sau când lucrăm, iar acest comportament împiedică creierul să 

ne comunice mai rapid că am atins nivelul de saţietate. Menţinerea greutăţii ne preocupă adesea, dar 

mai mult din raţiuni estetice decât din motive care ţin de sănătate. Excesul de greutate are însă 

consecinţe semnificative: creşte riscul de a dezvolta boli de inimă, AVC şi diabet de tip 2, 

hipertensiune, boli renale sau hepatice etc. Un studiu realizat în 2017 arată că, în România, este 

îngrijorător faptul că 55% din populaţie este supraponderală. 

O măsură la îndemâna oricui este aceea de a controla, pe lângă calitatea nutriţională a 

alimentelor, cantitatea de mâncare consumată. Porţii mai mici înseamna un control mai bun al greutăţii! 

De asemenea, felul în care pregătim alimentele este important, nu prăjite, ci gătite prin fierbere sau 

coacere. 

Sănătatea înseamnă “Fără alcool, tutun sau alte dependenţe”! Evitaţi consumul excesiv de 

alcool, renuntaţi la fumat sau la alte vicii care vă pot periclita starea generală de sănătate.  

 Hidratarea  

Este esenţială pentru sănătatea organismului, ajută la eliminarea toxinelor din organism, 

îmbunătăţeşte funcţia creierului, energizează muşchii, controlează creşterea în greutate şi echilibrează 

temperatura corpului. 

 Stil de viaţă activ 

Mersul pe jos, plimbările cu bicicleta, alergarea, înotul și, în general, orice sport sau tip de 

activitate fizică, practicată constant, are efecte benefice importante asupra sănătaţii. Corpul uman are 

nevoie să se mişte în voie, în spaţii deschise. Lipsa de mişcare ne face în timp prizonieri ai propriului 

corp, ne afectează muşchii, articulaţiile, ne influenţează metabolismul şi întregul organism se 

degradează treptat, devenind tot mai slăbit şi rigid. Sedentarismul creşte riscul de apariţie a unor de boli 

de inimă sau de accident vascular cerebral şi chiar a unor forme de cancer, ne afectează somnul, 

agerimea minţii, capacitatea de a judeca. În schimb, activitatea fizică menţine sănătatea oaselor, 
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muşchilor şi articulaţiilor; păstrează sănătatea inimii; creşte flexibilitatea şi libertatea de mişcare; 

reduce riscul de apariţie a unor afecţiuni cum sunt hipertensiunea arterială şi diabetul; îmbunătăţeşte 

memoria şi funcţiile cognitive; reduce nivelul de stres, simptomele de depresie şi anxietate, creşte 

încrederea şi stima de sine; induce o stare generală de bine. A face mişcare constant, asumat, ar trebui 

să devină parte din rutina fiecăruia, fie că vorbim despre o plimbare zilnică de 20-30 de minute sau de 

practicarea, de cel puţin 2-3 ori pe săptămână, a unor exerciţii de rezistenţă, forţă, flexibilitate, 

echilibru, stretching. În România, tot mai mulţi oameni sunt conştienţi de faptul că activitatea fizică şi o 

alimentaţie corectă sunt bazele unui stil de viaţă sănătos.  

 Armonie deplină 

Sănătatea mentală și cognitivă are beneficii asupra stării noastre emoţionale și ne ajută să avem 

o gândire limpede şi ageră. Sănătatea mentală depinde de modul în care ne bucurăm de viaţă, 

reacţionăm şi ne adaptăm la anumite situaţii dificile, de echilibrul personal. 

 Starea de spirit este o componentă importantă a sănătaţii mentale şi a bunăstarii. O dispoziţie 

proastă ne influenţează experienţele zilnice, felul în care interacţionăm cu cei din jur. În schimb, o stare 

de spirit optimistă ne face să abordăm cu încredere obstacolele, să ne implicăm cu entuziasm în 

activităţile din fiecare zi şi să fim relaxaţi în relaţiile cu ceilalţi. Plimbările în natură şi călătoriile sau 

angajarea într-un proiect care ne absoarbe ne dau o stare de bine, de concentrare şi motivare maximă. 

Un adversar greu de definit, dar omniprezent în vieţile noastre, este stresul. Irascibilitatea pe care ne-o 

provoacă şi impactul negativ asupra stării de sănătate l-au adus în atenţia medicilor şi cercetătorilor. 

 Aproximativ 80% din sănătatea noastră depinde de modul în care ne hrănim, dacă facem sau nu 

sport, dacă ne odihnim bine, depinde de gândurile, emoţiile şi sentimentele pe care le experimentăm. 

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

ţării în care trăim. 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. 

 Gestionarea stresului 

După o zi solicitantă, avem nevoie de relaxare activă, o ieşire cu prietenii, un concert, un meci 

de handbal cu amicii, joacă alături de cei mici, lectura unei cărţi, activităţi care ne plac şi care ne ajută 

la eliberarea endorfinelor, stimulând starea de fericire, confort, împlinire. Una dintre cele mai eficiente 

modalităţi de a alunga stresul şi de a ne găsi echilibrul este somnul. Un somn odihnitor ne reîncarcă 

bateriile, ne face mai productivi, ne ajută să ne concentrăm mai bine şi este esenţial pentru sănătatea şi 

buna noastră dispozitie. Este important să păstrăm un echilibru între somn, muncă şi relaxare. 

Gândurile noastre ţes realitatea în care trăim. De aceea, gândirea pozitivă este determinantă pentru o 

sănătate bună. Asta nu înseamnă să ignorăm realitatea, ci să conştientizăm situaţiile în care ne aflăm, să 
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ne păstrăm controlul şi să ne concentrăm pe găsirea unor soluţii. Optimismul şi o abordare pozitivă a 

vieţii ne ajută să ieşim mai repede dintr-o situaţie dificilă, să fim mai performanţi şi, în cazul unor 

probleme de sănătate, să ne mobilizăm mai eficient pentru a le rezolva. În ultimii ani, se vorbeşte tot 

mai mult despre mindfulness. Acesta este un proces prin care învăţăm să contemplăm momentul 

prezent în mod intenţionat şi concentrat, fără a judeca, sub semnul acceptării şi curiozităţii. Prin 

„momentul prezent” înţelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi ceea ce percepem prin intermediul 

tuturor simţurilor, precum şi ceea ce are loc în interiorul nostrum, gânduri, emoţii, senzaţii fizice. De 

obicei, mintea noastră analizează evenimentele din trecut sau construieşte un viitor idealizat. Prin 

intermediul mindful-ness, această atenţie concentrată este direcţionată spre momentul prezent şi ne 

ajută să trăim intens viaţa care se desfăşoară aici şi acum. Această filosofie sprijinită de practică 

(meditaţie, yoga) are beneficii concrete pentru sănătatea şi starea noastră de bine: ajută la diminuarea 

stresului şi depresiei, contribuie la tratarea bolilor de inimă, reduce tensiunea arterială, durerile cronice 

şi problemele digestive, îmbunătăţeşte somnul. 

 Socializarea înseamnă sănătate  

Omul este prin natura sa un „animal social”, după cum arată, încă din secolul IV i.Hr., Aristotel, 

o fiinţă care nu-şi este suficientă sieşi şi îşi găseşte împlinirea relaţionând cu alţi oameni. Relaţiile 

sociale sunt vitale pentru fiecare dintre noi. Apartenenţa la familie, la un grup de oameni cu care 

împărtăşim valori comune şi alături de care ne simţim noi înşine oferă echilibru, încredere şi 

perspectiva unei vieţi lungi, sănătoase. Construirea unor relaţii puternice cu ceilalţi începe din copilărie 

şi nu ar trebui să se încheie niciodată. Pentru a avea relaţii sănătoase, pentru a-i putea iubi pe alţii, 

trebuie să te iubeşti pe tine. Pentru a te simţi integru, pentru a putea aborda matur relaţiile cu cei din 

jurul tău, pentru a nu te simţi vinovat, respins sau abandonat trebuie să te iubeşti pe tine. Iubirea pe care 

ne-o acordăm nouă şi altora este legată de stima de sine. Atunci când ne iubim şi ne valorizăm nu 

putem accepta să fim abuzaţi sau supuşi diferitelor forme de violenţă, nu învinovăţim pe nimeni pentru 

eşecurile din viaţa noastră, nu ne lăsăm manipulaţi pentru a face pe plac altora, credem în forţele 

noastre. 

 Timp pentru sine 

La fel ca în muzică, pauzele sunt la fel de importante ca sunetele. Odihna, timpul pentru sine ne 

ajută să ne rebranşăm la ce contează cu adevărat pentru noi. Obişnuiţi cu responsabilităţile, drămuirea 

atentă a timpului şi listele zilnice cu ce avem de făcut, lăsăm deoparte ceea ce pare că putem face 

oricând, dar sfârşim prin a nu face cât ar fi necesar: să ne acordăm atenţie nouă înşine. De la un simplu 

mers la coafor sau la shopping (imaginea de sine contează!) şi până la cultivarea unor hobby-uri, micile 

răsfăţuri ne dau satisfacţia că facem ceva doar pentru noi. 
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A avea un stil de viaţă echilibrat presupune să dozăm cu atenţie toate cele descrise mai sus: o 

alimentaţie sănătoasă, activitate fizică, odihnă şi relaxare, familie şi prieteni, pasiuni şi preocupări 

spirituale, grija pentru noi înşine. 

 Aminteşte-ţi: 
 iubeşte-te pe tine 

 iubeşte-i pe ceilalţi 

 iartă și fii sănătos 

 trăieşte în armonie 
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SĂ AVEM UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS! 

 

Prof. Marioara Manea 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

 

În viaţa cotidiană, oamenii nu acordă atenţie unor lucruri, la prima vedere, elementare, dar care 

au un rol foarte important pentru viaţă şi sănătate, exemplu fiind modul de a organiza timpul pentru 

activităţi, alimentaţie, informaţie, odihnă. 

Conform datelor experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea omului în 20% depinde 

de condiţiile mediului ambiant, în 10%  – de nivelul evoluţiei asistenţei medicale, în 20% persistă 

factorul ereditar în transmiterea unor maladii, iar în 50% este asociată cu modul său de viaţă. 

Modul de viaţă sănătos include: alimentaţia raţională, activitatea fizică, călirea organismului, 

respectarea regimului de odihnă, evitarea deprinderilor dăunătoare, controlul nivelului de stres, 

respectarea regulilor de igienă, comportamentul sexual protejat, consultul sistematic la medicul de 

familie etc. 

Alimentaţia raţională constă în satisfacţia necesităţilor organismului uman, din punct de vedere 

cantitativ (valoarea energetică) şi calitativ (principii nutritive, substanţe biologice active). Normele de 

alimentaţie se stabilesc în dependenţă de vârstă, dezvoltarea fizică, sex, profesie, caracterul muncii etc. 

O importanţă în alimentaţie este asigurarea echilibrului de glucide, lipide, proteine, vitamine, elemente 

minerale. Sursele glucidelor sunt reprezentate de cereale şi produse din cereale (făină, pâine, paste 

făinoase, crupe), legume, fructe, zahăr şi produse de cofetărie. Lipidele se conţin în uleiurile vegetale şi 

animale, produse lactate (unt, smântână, frişcă, caşcaval) etc. Carnea, produsele lactate, ouăle, 

produsele marine, soia constituie cele mai bogate surse de proteine. Vitaminele sporesc imunitatea şi 

activitatea vitală a organismul uman, care are nevoie de circa 30 diverse vitamine. Sărurile minerale 

(calciul, fosforul, magneziul, fluorul) sunt indispensabile ca material plastic pentru aparatul locomotor, 

iar unele din ele (fierul, cobaltul, cuprul, manganul, nichelul) participă la regenerarea celulelor 

sanguine şi nervoase. 

Se recomandă asigurarea zilnică a 3 mese principale şi 2 gustări, iar necesarul caloric se 

repartizează în felul următor: la dejun – 15-20%; la prânz – 40-45%, la cină – 15-20% şi câte 10% la 

gustări. Este necesar să fie respectate orele de luare a mesei, iar cina se va lua cu 2-3 ore înainte de 

culcare pentru a asigura un somn liniştit. 
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În prevenirea sedentarismului şi îmbunătăţirii stării generale de sănătate un rol important îl 

ocupă activitatea fizică. Ea menţine în stare satisfăcătoare sistemul cardiovascular şi articular, stabileşte 

un anumit echilibru psihic. Hipocrate spunea „Pentru prelungirea vieții, omul are nevoie de gimnastică 

echilibrată, aer proaspăt şi plimbări”. 

Importanța fundamentală pentru sănătate, atât în plan fizic, cât și mintal revine odihnei. Scopul 

principal al odihnei constă în refacerea rezervelor de energie consumată într-un anumit gen de 

activitate, în înlăturarea oboselii acumulate şi restabilirea capacităților pentru a executa munca necesară 

fără a dăuna sănătăţii. Cel mai important element al odihnei este somnul. Durata medie de somn la 

adulți trebuie să dureze nu mai puţin de 7 – 8 ore în nictemer. Condiţiile optimale pentru somn constau 

în evitarea înainte de culcare a situaţiilor de stres, fumatului şi consumului băuturilor alcoolice, 

încăperea destinată pentru odihnă e necesar să fie igienizată şi aerisită înainte de somn; lenjeria de pat 

şi de corp trebuie să fie curată, comodă şi din materiale naturale. 

Sănătatea este proporţional opusă deprinderilor dăunătoare. Fumatul, consumul excesiv al 

băuturilor alcoolice, folosirea stupefiantelor – acest „buchet” de substanţe toxice conduce la  

degradarea intelectuală, emoţională şi fizică. 

Totodată, un factor, care acţionează negativ asupra sănătăţii îl reprezintă stresul care este 

determinat de un eveniment nefast şi prezintă o reacţie de disconfort a organismului (nervozitate, 

nelinişte, tensiune). Câteva ore de relaxare sau exerciţii fizice, întâlnirile cu prietenii, vizitarea filmelor 

preferate sunt câteva din multiplele metode de control a stresului şi protejare a sănătăţii. 

O importanţă majoră în menţinerea sănătăţii constă în respectarea igienei. Igiena are mai multe 

aspecte care încep cu igiena personală (curăţenia corpului, a hainelor şi încălţămintei), continuă cu 

igiena de la domiciliu (iluminarea, igienizarea şi aerisirea locuinţelor, prepararea bucatelor în condiţii 

salubre), cu igiena muncii (eliminarea riscurilor nocive) şi terminând cu sănătatea publică 

(supravegherea asigurării populaţiei cu apă şi produse alimentare inofensive pentru sănătate, 

salubrizarea şi înverzirea teritoriilor întru prevenirea răspândirii maladiilor). 

Toate componentele modului de viaţă sunt importante pentru menţinerea stării de sănătate, de 

aceea trebuie acordată o atenţie deosebită implementării şi respectării masurilor de optimizare a 

modului de viaţă. 

Stilul de viață sănătos este compus în principal din: odihna (somnul), odihna activă și 

managementul stresului (managementul energiei); alimentația sănătoasă și hidratare; munca și 

mișcarea; educația; natura - factorii naturali etc. 

 Odihna: 7-9 ore pe zi - cine doarme mai puțin sau mai mult își scurtează viața. Odihna prin 

somn, cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 6:00 - 7:00 dimineața. Odihna 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

125 

 

poate să fie și activă. Odihna activă sau să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să faci ce-ți place în 

viață: dans, înot, munca placută intensă, mișcare, exercițiu fizic sau sport intens, cititul unei cărți, 

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

 Alimentația sănătoasă: mai puțină mâncare animală, proteină, grăsime animală (lapte, brânză, 

carne, ouă și derivate din acestea) și mai multă mâncare vegetală cum recomandă din ce în ce mai mulți 

doctori nutriționiști. 

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

NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apă plată sau chiar de la robinet 

- cine își permite poate pune un filtru pe bază de cărbune). 

 Munca și mișcarea: Munca (de preferat intensă) 8 ore pe zi. Mișcarea intensă în urma căreia să 

se transpire (mai ales pentru cei care au muncă sedentară, muncă de birou etc.) minim 1 h pe zi sau 

lucrul în gospodărie, exerciții fizice, sportul, chiar urcatul scărilor și mersul pe jos minim 30-45 minute 

pe zi este sănătos. 

 Activități fizice şi controlul greutății 

 Managementul stresului (managementul energiei): Să luăm viața așa cum este, cu bune și 

mai puțin bune, să nu lăsăm necazurile, stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, și la 

un om cu sistemul imunitar scăzut vor apărea iminent boli, afecțiuni grave și chiar fatale: obezitate, 

cancer, diabet, boli cardiovasculare (BCV), atac vascular cerebral (AVC) etc. 

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

astfel: ascultând muzica care ne relaxează, sau citind o carte, ieșind cu prietenii sau animalele de 

companie în zone cu verdeață în care ne putem oxigena creierul și să ne simțim mai bine, să facem 

mișcare, exerciții fizice. Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent și să ne simțim mai bine, 

să fim mai rezistenți la stres și să prevenim și chiar să vindecăm bolile care au fost declanșate de un stil 

de viață nesănătos. 

 Educația (care include și autoeducația, dezvoltarea personală): Educația este un alt factor 

important care intră în componenta stilului de viață sănătos. Stilul de viață sănătos înseamnă să ne 

schimbăm modul de a trăi, dar și modul de gândire (nesănătos) cu un mod de trai și de gândire 

sănătoasă constructivă, pozitivă. Să renunțăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile 

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

Rolul școlii în promovarea sănătății: 
Promovarea unui stil de viață sănătos se poate realiza în medii variate cum sunt spitalele, locul 

de muncă, școala. Aceasta din urmă joacă un rol cheie ca spațiu de desfășurare a unor campanii și 

programe de educație pentru sănătate din mai multe puncte de vedere: 
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1. perioada școlarității este cea a copilăriei și adolescenței, etape importante din punctul de 

vedere al dobândirii de cunoștințe și comportamente legate de sănătate; 

2. intervalul lung de timp pe care copiii și tinerii îl petrec în școală permite elaborarea unor 

programe comprehensive și coerente care țin cont de particularitățile stadiilor de dezvoltare; 

3. școala reprezintă un mediu propice implicării părinților. Datele de cercetare scot în evidență 

creșterea eficacității programelor de educație pentru sănătate în condițiile implicării familiei; 

4. școala are potențialul de a deveni centrul unor activități de promovare extinse care să se 

răsfrângă asupra întregii comunități; 

5. programele de educație pentru sănătate din școală trec dincolo de rolul informativ și de 

trezirea interesului campaniilor mass-media, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta și 

exersa efectiv competențele. 

Chiar anul trecut am desfășurat un proiect cu membrii Clubului Impact al Școlii Gimnaziale Nr. 

39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța, numit ,,Privire peste umăr, către rădăcini - Să mâncăm sănătos!”, ce a 

constat în: 

 dezvoltarea unui program săptămânal de interacțiune a membrilor IMPACT cu elevii claselor 

pregătitoare și I, în timpul cărora membrii IMPACT le-au distribuit copiilor mici fructe în stare crudă, 

în lunile ianuarie și februarie; 

 stabilirea unor condiții clare pentru ca cei mici să primească fructele: să nu fi mâncat snack-uri 

procesate în ziua respectivă, dar să fi mâncat deja ceva sănătos pe tot parcursul derulării proiectului. 

 Acest proiect a fost un real succes, fiecare participant consumând mai multe fructe și legume și 

mai puține snack-uri procesate, redescoperind gustul hranei sănătoase, prin descoperirea unor snack-uri 

naturale. 

Programul IMPACT a fost dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi începând cu anul 2002, ca şi 

continuare a taberei de aventură Viaţa. Folosind pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul 

comunităţii şi a educaţiei prin aventură, programul IMPACT combină în mod creativ distracţia, 

învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii, pentru o continuă îmbunătăţire a sinelui şi a societăţii. 

Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin experienţă pentru a promova în rândul tinerilor valorile 

pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură pentru a-i 

scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul de frânghii la 

înălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri, orientare în natură), cu 

scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica valori şi comportamente pozitive. 

În august 2015 am fost în Tabăra Viața cu un grup de 20 elevi. În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, 

prin programul VIAŢA a fost nominalizată în cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind inițiatorul unuia 
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dintre cele mai bune trei programe în domeniul activităţilor de tineret din România. 

 În cadrul  Programului ,,Olimpiadele Kaufland”, desfășurat în perioada 15 septembrie 2015 – 

29 februarie 2016, la categoria ,,Sport și sănătate”, am inițiat și desfășurat activitatea ,,Stil de viață 

activ”, prin organizarea unor lecții de aerobic cu un invitat extern. Acesta a fost o persoană care 

practică aerobic de minim 3 ani, participă la diverse evenimente în domeniu și le-a putut oferi copiilor 

un exemplu și informații concrete. 
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PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Luminița Mihoc  

Colegiul Național “Mihai Eminescu“ Petroșani, jud. Hunedoara 

 

“Prima bogăție a omului este sănătatea” - Ralph Waldo Emerson 

  

 Auzim frecvent în jurul nostru expresia “un stil de viață sănătos”…Dar ce înseamnă oare un stil 

de viață sănătos?  

 Un stil de viață sănătos reprezintă un mod eficient de menținere a stării noastre de sănătate și 

reducere a riscurilor îmbolnăvirii prin: alimentație sănătoasă și bogată în nutrienți, exerciții fizice 

efectuate cu regularitate, renunțare la fumat, alcool, iar toate acestea corelate cu momente de somn și 

odihnă. O alimentație sănătoasă înseamnă, în primul rând, echilibru între alimentele consumate la 

fiecare masă, dar și diversitatea acestora. Astfel, organismul nostru beneficiază de toate substanțele 

nutritive necesare funcționării în condiții optime, pe perioadă îndelungată. Și pentru că sedentarismul 

este o problemă a societății contemporane, trebuie sa ne rezervăm câteva minute din timpul nostru 

pentru sport sau mișcare în aer liber! Să nu uitam că un stil de viață sănătos poate fi ghidat de o minte 

sănătoasă și concentrată pe echilibru în tot ceea ce facem. 

 Pentru păstrarea unui stil de viață sănătos trebuie: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

128 

 

 să respectăm cele trei mese principale ale zilei, fără a exclude micul dejun; 

 să reducem consumul de grăsimi: lactate, mezeluri, foietaje, dar și consumul de dulciuri, sucuri, 

alimente cu conținut mare de zahăr;  

 să evităm alimentele prăjite, în favoarea celor gătite la cuptor, fierte sau înăbușite;  

 să consumăm moderat sare și condimente picante; 

 să includem în alimentația zilnică  fructe și legume de sezon. 

 Dieta echilibrată este esențială atât pentru siluetă, cât și pentru o viață sănătoasă. Să nu uităm, 

echilibru înseamnă nici prea mult, nici prea puțin. Urmarea unei diete echilibrate înseamnă consumul 

unei cantități potrivite de mâncare. Nu toate fructele, nu toate dulciurile. O dietă sănătoasă și echilibrată 

conține fructe, legume, cereale integrale, surse slabe de proteine, grăsimi sănătoase și surse de calciu 

degresate complet sau parțial. 

 Iată câteva sfaturi pentru a urma o dietă echilibrată și pentru un stil de viață sănătos: 

 Mâncarea este un subiect vast. Are semnificații diferite pentru fiecare dintre noi. Ceea ce mulți 

tind să uite este că mâncăm pentru a trăi și nu trăim pentru a mânca. Iată numai câteva sfaturi generale - 

cheia este să mâncăm cu grijă. Poate fi spus simplu că o dietă sănătoasă ar trebui să pună un echilibru 

între numărul de calorii consumate și numărul de calorii arse.  

 De asemenea, o dietă sănătoasă include mai multe alimente proaspete și mai puține alimente 

prăjite, congelate sau semipreparate. Alimentația noastră ar trebui să includă preponderent fructe și 

legume, cereale integrale și alimente bogate în fibre. Produsele lactate pot să nu conțină deloc grăsimi 

sau să fie parțial degresate. Carnea ar trebui să fie slabă, cum ar fi carnea de pește și carnea albă de 

pasăre. Carnea de pasăre închisă la culoare are mai multă grăsime decât carnea albă. Este important să 

bem multe lichide, însă să limităm consumul de băuturi și alimente bogate în zaharuri. De asemenea, 

putem reduce aportul de sare prin consumul mai multor alimente proaspete și prin omiterea sării. Dacă 

suntem obișnuiți să folosim multă sare, trebuie să știm că acesta este doar un obicei de care putem 

scăpa. Dacă nu mai adăugam sare în mâncare, după o perioadă nu vom mai observa diferența. Pentru a 

face alegeri mai sănătoase, ar trebui să renunțam la obiceiurile vechi. Fiecare masă ar trebui să combine 

proteine, grăsimi, carbohidrați, fructe și/sau legume și lactate. 

 Iată cinci lucruri pe care trebuie să le avem tot timpul în vedere: 

 Fibrele 

 Integrale pentru digestie, fibrele pot fi găsite în fructe, legume, cereale integrale și leguminoase. 

Fibrele pot diminua riscul de diabet și boli de inimă. Adăugați alimente precum zmeura, terciul din 

ovăz mărunțit, lintea și quinoaa gătită pentru a obține doza zilnică de fibre.  

 Vitamina D 
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 Cea mai simplă cale pentru organism de a produce vitamina D este prin expunerea directă la 

soare (fără factor de protecție solară!) timp de 15 minute. Această vitamină de creștere a imunității este 

esențială pentru sănătatea oaselor și pentru funcția neuro-musculară.  

 Apa 

 Prezența acesteia în dietă este de la sine înțeleasă. Totuși, nu există o formulă universală care să 

arate câtă apă ar trebui să bem. Necesarul zilnic depinde de mai mulți factori, inclusiv de starea 

generală de sănătate, nivelul de activitate fizică și mediul în care trăim.  

 Calciul 

 Majoritatea persoanelor știu că acest mineral este important pentru creșterea corespunzătoare a 

sistemului scheletic, însă calciul poate ajuta și la slăbit, precum și la prevenirea anumitor tipuri de 

cancer, cum ar fi cel de colon. Pentru a obține doza zilnică de calciu, luați un supliment sau consumați 

alimente bogate în calciu, precum laptele, tofu sau caisele uscate.  

 Omega-3 

  Acizii omega-3 au un rol crucial pentru sănătatea creierului și inimii și ajută organismul să lupte 

împotriva cancerului. Sursele alimentare de acizi grași omega-3 includ uleiul de pește și anumite uleiuri 

din plante/nuci. Nucile englezești și uleiurile vegetale, ca cele de soia, semințe de in și măsline, conțin 

acid alfa-linolenic (AAL), în timp ce uleiul de pește conține acid docosahexaenoic (ADH) și acid 

eicosapentaenoic (AEP). Acești acizi grași sunt agenți puternici care scad riscul de infarct și accident 

vascular cerebral și reduc tensiunea arterială. 

 Dar, să nu uităm că sănătatea este influențată de mai mulţi factori, cum ar fi mediul în care 

trăim, relațiile sociale, obiceiurile pe care le avem. A avea grijă de sănătatea personală și a avea un stil 

de viață sănătos înseamnă a te simți mai bine, înseamnă mai multă productivitate, înseamnă scăderea 

riscului de boli și deces. Absența unei boli nu înseamnă neapărat că suntem sănătoși. Sănătatea fizică și 

psihică sunt cele două tipuri de sănătate cel mai frecvent discutate. De asemenea, vorbim despre 

sănătatea relațională, sănătatea spirituală, sănătatea cognitivă, sănătatea emoțională și sănătatea 

financiară. Toate acestea sunt interconectate și funcționează ca un întreg pentru un stil de viață sănătos. 

Sănătatea fizică este menținută mai ales prin sport, alimentație, evitarea factorilor de risc ce ne 

predispun la boli, iar aceste elemente sunt piatra de temelie și pentru celelalte aspecte ale sănătății. 

 Stilul de viață este deseori definit de urmatoarele șase componente:  

-Fizic 

-Mental  

-Emoțional  

-Social  
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-Financiar  

-Spiritual  

 Aceste elemente sunt toate interdependente. Putem spune că ne bucurăm de un stil de viață 

sănătos, cu adevărat echilibrat, când suntem echilibrați cu privire la toate cele șase componente. 

 Să nu uităm hidratarea, foarte importantă pentru un stil de viață sănătos. Apa este esențială 

pentru sănătatea organismului, ajută la eliminarea toxinelor din organism, îmbunătățește funcția 

creierului, energizează mușchii, controlează creșterea în greutate și echilibrează temperatura corpului. 

Se recomandă să beți aproximativ 8 pahare de apă pe zi. Apa potabilă este o băutură naturală lichidă, 

fără calorii, oferă substanțe nutritive și hidratarea corpului. 

 Sportul este o modalitate foarte bună de a vă menține starea de bine și contribuie la 

îmbunătățirea longevității și sănătății generale. Dar sănătatea nu include doar fizicul, ci și psihicul și 

emoțiile. Relațiile sociale sunt absolut necesare oricărui individ. Se reduce astfel singurătatea și 

depresia, ceea ce poate duce la o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai plină de satisfacții. 

 Starea de spirit este o parte importantă a sănătății mentale și a bunăstării. Dacă ai o dispoziție 

proastă, atunci poți observa efecte negative în interacțiunile cu ceilalți și experiențele tale zilnice. Fii 

optimist, alege să vezi partea plină a paharului fără a-ți pierde din realism, angrenează-te în activități 

plăcute, care te relaxează, antrenează-ți fizicul și psihicul. 

 În concluzie, fii echilibrat în tot ceea ce faci, în tot ceea ce mănânci, fă mișcare, adoptă un stil 

de viață activ, elimină din viața ta emoțiile negative și stresul și vei avea un stil de viață sănătos! 
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OBICEIURI SĂNĂTOASE 

 

  Prof.  Corina Mihalache 

  Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Obiceiurile care duc la o viaţă sănătoasă şi fericită nu au legătură doar cu o alimentaţie corectă, 

ci şi cu deprinderea de a repeta constant aceleaşi acţiuni care pot influenţa starea de sănătate generală, 

fizică şi psihică a unei persoane.  

1. A servi micul dejun în fiecare zi este un obicei care poate aduce beneficii celor care consumă 

carbohidraţi, proteine, dar şi mici cantităţi de grăsimi, prezente într-o varietate de alimente. Deşi există 

persoane care ignoră această masă a zilei, specialiştii spun că este cea mai importantă, deoarece 

dimineaţa tendinţa organismului este de a absorbi mai multe vitamine şi minerale, mai puţine grăsimi şi 

colesterol, ceea ce va duce la un corp mai suplu şi la o mai bună sănătate fizică şi morală. 

2. A consuma frecvent peşte. Este recomandat consumul de peşte de două ori pe săptămână, acesta 

fiind o bogată sursă de proteine, conţinând şi Omega 3 (mai ales peştii mai graşi ca macroul, păstrăvul, 

heringul, sardinele), dovedit ştiinţific că reduce riscurile cardiovasculare. 

3. A servi gustări sănătoase de mai multe ori pe zi. Legumele şi fructele alcătuiesc o dietă sănătoasă, 

consumul lor frecvent având o serie de avantaje: reduc riscul de apariţie a unor tipuri diverse de cancer, 

combat semnele îmbătrânirii, îmbunătăţesc memoria şi întregul sistem imunitar, promovează sănătatea 

inimii. 

4. A consuma frecvent apă şi produse lactate. Acestea pot influenţa starea de sănătate generală şi pot 

duce la pierderea în greutate. Organe importante precum inima, creierul, ficatul, rinichii au nevoie de 

apă pentru a funcţiona corect, pentru ca organismul să nu acumuleze kilograme suplimentare unei 

greutăţi normale, iar calciul din produsele lactate este necesar sistemului osos şi dinţilor puternici. 

5. Igiena dentară este importantă pentru un organism sănătos, putând prelungi viaţa unei persoane, 

întrucât, prin curăţarea zilnică a gurii nu se mai formează bacteriile ce produc placa dentară şi intră mai 

apoi în sânge. Astfel, curăţarea dinţilor şi a gurii previne blocarea vaselor de sânge şi reduce riscul de 

apariţie a afecţiunilor cardiace. 

6. A consuma ceai. Deşi studiile ştiinţifice nu sunt concludente, ceaiul are efect antioxidant şi poate 

ajuta la îmbunătăţirea memoriei, la prevenirea cariilor, a cancerului şi a bolilor cardiovasculare, mai 

ales dacă este consumat fără zahăr şi fără cofeină. 
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7. A proteja pielea prin neexpunerea exagerată la soare care poate aduce riduri, uscăciune, pete de 

bătrâneţe. În situaţii mai grave poate determina arsuri, modificări ale texturii, dilatări ale vaselor de 

sânge, cancer de piele. 

8. A dormi suficient. Somnul este un factor vital pentru sănătate, tulburările de odihnă influenţând în 

mod negativ memoria, învăţarea şi gândirea logică şi, de regulă, starea generală a unei persoane care, 

private de somn, se poate simţi obosită şi irascibilă, neputând face faţă cu succes activităţilor din cursul 

zilei. 

9. A face mişcare, exerciţii fizice poate avea numai avantaje: controlează greutatea corporală; menţine 

sănătatea oaselor, a muşchilor şi articulaţiilor; reduce riscul de apariţie a unor afecţiuni precum 

hipertensiunea arterială, diabetul, afecţiunile cardiace; promovează o stare psihică de bine; reduce 

riscul de moarte prematură. 

10. A face plimbări zilnice. Mişcarea membrelor în timpul activităţilor zilnice este importantă pentru 

sănătate, se ard calorii, se ţine sub control greutatea corpului, starea de bine este accentuată, riscul de 

moarte prematură scade. 

11. A avea un hobby, o pasiune poate ajuta omul să aibă o viaţă mai sănătoasă, deoarece duce la o 

relaxare a organismului, la o stare plăcută. Pasiunile, ca activităţi relaxante, se manifestă în diverse 

moduri, în funcţie de persoană: plimbările în aer liber, cititul cărţilor, ascultarea muzicii, cântatul, 

compunerea de texte, privitul păsărilor, activităţi în grădină etc. 

12. A cultiva relaţiile sociale reprezintă nu numai un mod plăcut de relaţionare, ci au un impact 

important asupra stării de sănătate fizică şi mentală: activităţile de voluntariat, înscrierea într-un club, 

într-o asociaţie etc. 

13. A gestiona eficient timpul ţine de o planificare riguroasă pentru a putea include în regimul zilnic 

de viaţă toate obiceiurile sănătoase. Această planificare trebuie respectată, chiar dacă presupune efort, 

stabilirea de priorităţi, voinţă etc. 

 În concluzie, deşi în teorie toate aceste obiceiuri sănătoase se ştiu, ele sunt mai greu de pus în 

practică, dar nu imposibil, dacă omul are grijă să planifice în primul rând sănătatea proprie, dar şi pe a 

celor apropiaţi.  

 

Bibliografie: 
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PAȘAPORT PENTRU UN STIL DE VIAȚÃ SÃNÃTOS 

 

                                               Prof. Mîrzali Ghiuler - Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

                                                    Prof. Mârzali Ongen - Liceul Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa 

 

     Suma obiceiurilor noastre se reflecă în starea sănătății pe care o avem. Starea de spirit este 

rezultatul propriului stil de viață. Atȃt sănătatea fizică, cȃt şi cea psihică, depinde, în mare măsură, de 

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

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Calitatea realațiilor noastre sociale contribuie şi ele la starea 

de bine. 

   Pentru un stil de viață sănătos trebuie să ținem cont de cȃteva aspect, cum ar fi orele de somn. 

În funcție de organismul fiecăruia, se recomandă 6-8 ore de somn pe noapte, pentru ca dimineața să fim 

odihniți. Cercetătorii au ajuns la concluzia că pentru refacerea trupului şi a sufletului, cel mai bun 

interval de somn este 22.30-6.30. S-a mai descoperit că orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi 

substituite de cele din timpul dimineții sau al zilei. Somnul este foarte important, deoarece dacă nu vă 

odihniți îndeajuns, organismul nu va rezista stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întȃrzia să 

apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la apariția unor boli foarte grave. 

     Alimentația este un alt indicator al unui stil de viață sănătos. Alimentația oamenilor are o mare 

importanță pentru menținerea stării lor de sănătate şi pentru calitatea activităților desfăşurate de ei. În 

acest sens este necesară o alimentație sănătoasă şi echilibrată. Cantitatea  de alimente consumate care 

satisface calitativ şi cantitativ nevoile nutritive şi energetic ale unei persoane pentru o perioadă de 24 de 

ore reprezintă necesarul alimentar. Asigurarea necesarului de hrană a organismului se apreciază prin 

valoarea nutritivă a alimentelor şi prin valoarea energetică a alimentelor. 

     Mărimea valorii nutritive şi a valorii energetice de care are nevoie un organism depinde de 

vȃrsta, greutatea şi activitatea depusă de persoana respectivă, de factorii naturali de mediu în care 

trăieşte. Pentru copiii cu vȃrste între 11 şi 14 ani valoarea nutritivă necesară este de 2600-2800 de  

kilocalorii pe zi. 

     Asocierea alimentelor din mai multe grupe se realizează prin alcătuirea meniurilor care trebuie 

să cuprindă cel puțin un aliment din fiecare grupă. Se vor asocia preparatele culinare obținute prin 

prelucrare termică cu alimente proaspete (fructe, salate de legume), iar alimentele care se găsesc mai 
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des în hrana omului vor fi incluse în meniu sub diferite forme de preparare. Ordonarea preparatelor în 

meniu va asigura efecte importante asupra digestiei. 

     Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exercițiile fizice nu trebuie să lipsească, sunt vitale pentru 

sănătate. Acestea ajută la controlul greutății. Pentru o viață sănătoasă, elevilor li se recomandă să 

desfăşoare zilnic activități fizice care constau în: 

 urcarea scărilor în  locul folosirii liftului; 

 mersul pe jos sau cu bicicleta; 

 plimbări împreună cu colegii, familia sau prietenii; 

 mişcare sau scurte plimbări în pauzele din timpul pregătirii lecțiilor; 

 practicarea unor sporturi. 

     Mergeți la medic la control regulat, este mai uşor să previi decȃt să combați este un îndemn de 

care ar trebui să ţinem cont. Un control medical general la cȃteva luni este obligatoriu. 

 Oamenii care zȃmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrȃnesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată, cei care zȃmbesc sunt şi mai relaxați şi mai puțin stresați. Cercetătorii spun 

că cei care rȃd în fiecare zi au o inimă mai sănătoasă. 

    Un alt factor care contribuie la o viață frumoasă şi sănătoasă este şi educația. Prin autoeducare 

ne putem îmbunătăți viața. Prin vizionare de filme documentare, vizionare de piese de teatru, concerte 

şi spectacole în aer liber şi, bineînțeles, citind cȃt mai multe cărți. Implementarea acestor sfaturi în 

activitatea didactică se face prin activităţi educative independente în cadrul orelor de consiliere 

didactică, prin activităţi nonformale în cadrul unor proiecte educaţionale, concursuri şcolare. Ajutorul 

familiei este esenţial, aceasta asigurând cadrul general de implementare al acţiunilor educaţionale încă 

din primele zile de viaţă. 
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ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ ȘI ECHILIBRATĂ 
 
  

Prof. Claudia Morar  

                                                         Liceul Tehnologic Construcții Mașini Mioveni, jud.Argeș 

 

Motto:“ Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentatțe și activitate fizică” (Hipocrate). 

           Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea ca fiind nu absența bolii, ci mult 

mai cuprinzător, starea de bine din punct de vedere fizic, mental și social. Stilul de viață sănătos are la 

bază o alimentație echilibrată, activitate fizică zilnică și bunăstare emoțională, relațională și spirituală, 

implicând și o abordare preventivă, de combatere a riscurilor ce pot periclita sănătatea. Prin contrast, un 

stil de viață dezechilibrat se referă la un comportament alimentar nepotrivit, la o gestionare deficitară a 

timpului nostru, la incapacitatea de a ne odihni sau de a ne relaxa, la un nivel ridicat de stres, la 

incapacitatea de a menține sau construi relații solide sau la modul în care gândim. Tot Organizația 

Mondială a Sănătății afirmă că stilul general de viață al unei persoane are o influență de 50% asupra 

sănătății sale, mediul înconjurător și factorii ereditari au o însemnătate de câte 20%, iar medicina are o 

contribuție de doar 10% la sănătatea persoanei. 

           Stilul actual de viață, caracterizat prin agitație și stres, a dus la dispariția vechilor tradiții, care 

acordau o importanță deosebită alimentației. Regularitatea meselor zilnice a devenit o excepție, 

valabilă, cel mult, spre sfârșitul de săptămână sau vacanțe. Micul dejun fie lipsește, fie este înlocuit de 

o cafea băută la serviciu, în timpul unor discuții tensionate. Dejunul, la fel de grăbit, este înlocuit de 

câteva preparate de tip “fast food”, iar cina, după o zi obositoare și agitată, constituie uneori cea mai 

abundentă dintre mese, suprasolicitând digestia și împiedicând odihna. Informațiile referitoare la 

alimentele potrivite pentru o nutriție sănătoasă, destul de răspândite în numeroase publicații, pun 

accentul exclusiv asupra cantității de nutrienți și energie (sub formă de calorii) aduse de acestea, iar 

recomandarea numeroaselor regimuri de slăbire rapidă, pentru obținerea unei greutăți “ideale”, 

artificial standardizate, derutează. Reclamele comerciale insistente, ce recomandă dulciuri și băuturi 

răcoritoare sintetice, atrăgătoare, dar lipsite de calități nutritive, sporesc confuzia. Dacă se ține seama și 

de accesul limitat sub aspect economic la principalele alimente de origine animală, recomandate în 

hrana zilnică, opțiunile nutriționale neadecvate sunt și mai numeroase. 

             Având în vedere piramida alimentelor și ținând cont de sfaturile specialiștilor, un regim 

alimentar echilibrat trebuie să conțină: 

http://www.universdecopil.ro/nutrienti-si-alimentatie-sanatoasa.html
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- Pâine, cereale, paste – 6-10 porții 

- Vegetale, legume – 3-5 porții 

- Lapte, iaurt, brânzeturi – 2-3 porții 

- Grăsimi, uleiuri, dulciuri – folosire redusă 

- Carne, ouă – consum moderat, 2-3 porții 

- Fructe – consum ridicat, 2-4 porții 

 Dar ce este o porție? Iată: 

- Grupa cereale (1 felie pâine, o ceașcă de orez, paste, cartofi) 

- Grupa vegetale (1/2 ceașcă legume, 1 ceașcă vegetale crude) 

 - Grupa fructe (1 sau ½ sucuri sau compot) 

- Grupa lactate (1 cană lapte, 30-60 g brânză) 

- Grupa carne, ouă (30-60 g carne slabă, 1 ou, ½ ceașcă fasole, 1 lingură unt). 

            Acest mod de alimentație completează influențele negative ale stilului actual de viață, 

deteriorând starea de sănătate. Important de reținut este faptul că alimentele dintr-o grupă nu pot 

înlocui alimentele din altă grupă. Fiecare grupă de alimente, separat, aduce anumiți nutrienți de care 

organismul dvs. are nevoie. Deci, nicio grupă de alimente nu este mai importantă decât alta, urmând ca 

produsele alimentare să fie selectate calitativ și cantitativ. 

            Reducerea cantității de alimente procesate, de zahăr, carbohidrați albi sau rafinați și de alcool 

are de asemenea un impact pozitiv asupra sănătații noastre. Experții în nutriție de la Harvard School of 

Public Health spun că, pentru a ne schimba în bine obiceiurile alimentare, să începem cu pași mici – să 

includem în dieta zilnică mai multe legume, zarzavaturi și fructe, să alegem surse diversificate de 

proteine (pește, pui de țară, legume boabe, nuci, semințe) și de ulei natural (măsline, floarea-soarelui, 

in, cânepă, rapiță) și să reducem cantitatea de mâncare ambalată și procesată pe care o cumpărăm în 

favoarea ingredientelor proaspete.  

            Un alt obicei pe care ar fi bine să-l deprindem este „mâncatul conștient”, care se referă nu doar 

la ce consumăm, ci mai ales la felul în care o facem. De multe ori mâncăm în fața televizorului sau 

când lucrăm, iar acest comportament împiedică creierul să ne comunice mai rapid că am atins nivelul 

de sațietate.            

Hidratarea este esențială pentru sănătatea organismului, ajută la eliminarea toxinelor din 

organism, îmbunătățește funcția creierului, energizează mușchii, controlează creșterea în greutate și 

echilibrează temperatura corpului. Băuturile răcoritoare cu adaos de zahăr sunt cea mai sigură sursă de 

grăsimi de care organismul tău nu are nevoie. Creierul uman nu percepe caloriile din băuturile dulci 

http://www.universdecopil.ro/alimentatia-umana-si-necesitatile-calorice.html
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precum cele din mâncarea solidă. Sucurile sunt puternic asociate cu obezitatea, diabetul de tip 2, bolile 

cardiovasculare și o mulțime de alte probleme de sănătate. 

       Consumă arahide. Deși sunt bogate în grăsimi, sunt extrem de nutritive și sănătoase. În această 

categorie de alimente întâlnim magneziu, vitamina E, fibre și mulți alți nutrienți. Studiile arată că 

nucile, alunele și așa mai departe te pot ajuta să slăbești și să îți menții greutatea ideală și pot lupta 

împotriva diabetului de tip 2 și a bolilor de inimă. În plus, între 10 și 15% din caloriile din arahide nu 

sunt absorbite în organism. 

        Evită mâncarea procesată. Aceste alimente ne determină să mâncăm mai mult decât este 

necesar și pot duce la dependență. De asemenea, sunt slabe în fibre și proteine, dar sunt bogate în 

ingrediente nesănătoase precum zahărul adăugat. 

         Nu te teme de cafea. Contrar multor păreri, cafeaua este sănătoasă. Aceasta este bogată în 

antioxidanți, iar studiile arată că persoanele care consumă cafea trăiesc mai mult și prezintă un risc mai 

scăzut de diabet de tip 2, Parkinson, Alzheimer și multe alte afecțiuni.  

         Mănâncă somon. Somonul este bogat în acizi grași omega-3 și mulți alți nutrienți. Studiile au 

demonstrat că persoanele care consumă mai mult pește au un risc mai mic de a dezvolta afecțiuni 

precum bolile cardiovasculare, demenţa şi depresia. 

        Consumă multe fructe și legume. Un stil de viață sănătos nu există fără mâncare sănătoasă. 

Dintr-un regim alimentar sănătos nu pot lipsi fructele și legumele, acestea fiind bogate în fibre 

prebiotice, vitamine, minerale și o mulțime de antioxidanți. 

         Nu uita de proteine. Este extrem de important să consumăm proteine, iar unii experți consideră 

că volumul zilnic recomandat este prea mic. O cantitate adecvată de proteine poate crește metabolismul 

și reduce diferitele pofte. 

     Folosește ulei de măsline extravirgin. Acest tip de ulei este cea mai sănătoasă formă de 

grăsime. Uleiul de măsline extravirgin aduce numeroase beneficii pentru inimă, iar oamenii care îl 

consumă au un risc mult mai mic de a suferi un infarct sau un atac cerebral. 

           Menținerea greutății ne preocupă adesea, dar mai mult din rațiuni estetice decât din motive 

care țin de sănătate. Excesul de greutate are însă consecințe semnificative: crește riscul de a dezvolta 

boli de inima, AVC și diabet de tip 2, hipertensiune, boli renale sau hepatice etc. O măsură la îndemâna 

oricui este aceea de a controla, pe lângă calitatea nutrițională a alimentelor, cantitatea de mâncare 

consumată. Porții mai mici înseamnă un control mai bun al greutății. 

          Mersul pe jos, plimbările cu bicicleta, alergarea, înotul și, în general, orice sport sau tip de 

activitate fizică, practicată constant, are efecte benefice importante asupra sănătății. A face mișcare 

constant, asumat, ar trebui să devină parte din rutina fiecăruia – fie că vorbim despre o plimbare zilnică 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898229
https://www.healthline.com/nutrition/how-coffee-makes-you-live-longer#longevity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16825676
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de 20-30 de minute sau de practicarea, de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, a unor exerciții de rezistență, 

forță, flexibilitate, echilibru, stretching. 

           Sănătatea mentală și cognitivă are beneficii asupra stării noastre emoționale și ne ajută să 

avem o gândire limpede și ageră. Sănătatea mentală depinde de modul în care ne bucurăm de viață, 

reacționăm și ne adaptăm la anumite situații dificile, de echilibrul personal. 

           Starea de spirit este o componentă importantă a sănătății mentale și a bunăstării. O dispoziție 

proastă ne influențează experiențele zilnice, felul în care interacționăm cu cei din jur. În schimb, o stare 

de spirit optimistă ne face să abordăm cu încredere obstacolele, să ne implicăm cu entuziasm în 

activitățile din fiecare zi și să fim relaxați în relațiile cu ceilalți. Gestionarea stresului este o chestiune 

de exercițiu. După o zi solicitantă, avem nevoie de relaxare activă – o ieșire cu prietenii, un concert, un 

meci de handbal cu amicii, joaca alături de cei mici, lectura unei cărți –, activități care ne plac și care 

ne ajută la eliberarea endorfinelor, stimulând starea de fericire, confort, împlinire. 

         Un somn odihnitor ne reîncarcă bateriile, ne face mai productivi, ne ajută să ne concentrăm mai 

bine și este esențial pentru sănătatea și buna noastră dispoziție. Este important să păstrăm un echilibru 

între somn, muncă și relaxare. 

          Gândurile noastre țes realitatea în care trăim. De aceea, gândirea pozitivă este determinantă 

pentru o sănătate bună.  

           Omul este prin natura sa un „animal social”, după cum arată, încă din secolul IV i. Hr., Aristotel 

– o ființă care nu-și este suficientă sieși și își găsește împlinirea relaționând cu alți oameni. Relațiile 

sociale sunt vitale pentru fiecare dintre noi. Apartenența la familie, la un grup de oameni cu care 

împărtășim valori comune și alături de care ne simțim noi înșine oferă echilibru, încredere și 

perspectiva unei vieți lungi, sănătoase.  

            La fel ca în muzică, pauzele sunt la fel de importante ca sunetele. Repaosul, timpul pentru sine 

ne ajută să ne rebranșăm la ce contează cu adevărat pentru noi. Obișnuiți cu responsabilităţile, 

drămuirea atentă a timpului și listele zilnice cu ce avem de făcut, lăsăm deoparte ceea ce pare că putem 

face oricând, dar sfârșim prin a nu face cât ar fi necesar: să ne acordăm atenție nouă înșine.  

             A avea un stil de viață echilibrat presupune să dozăm cu atenție toate cele descrise mai sus: o 

alimentație sănătoasă, activitate fizică, odihnă și relaxare, familie și prieteni, pasiuni și preocupări 

spirituale, grija pentru noi înșine. 

             Evită lumina puternică înainte de culcare. Când ne expunem seara la lumini puternice, 

întrerupem procesul producției melatoninei (hormonul somnului). Poți folosi ochelari de vedere cu 

lentile speciale pentru protecția împotriva luminii albastre (provenită de la telefon, televizor etc.). 
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             Dacă nu ești expus la soare suficient, ia vitamina D3. Vitamina D este importantă pentru 

sănătatea oaselor, crește puterea fizică, reduce simptomele depresiei, scade riscul anumitor tipuri de 

cancer și multe altele. 

             Nu fuma, nu consuma droguri și nu consuma alcool în exces. Dacă ești fumător sau 

consumator de alte substanțe dăunătoare, dieta și exercițiile fizice nu sunt primele pentru care ar trebui 

să te îngrijorezi. 

           Principalele beneficii ale unei alimentații sănătoase: 

1. Îți menține greutatea sub control 

2. Riscul de cancer este redus 

3. Ţine sub control diabetul 

4. Menține inima sănătoasă și previne riscul de AVC 

5. Oase și dinți puternici 

6. Stare de bine accentuată 

7. Îmbunătățește memoria 

8. Întârzie îmbătrânirea 

9. Îmbunătățește sănătatea intestinală 

10. Oferă un somn mai odihnitor 

          Sfaturi rapide pentru o dietă mai sănătoasă. Există mai multe gesturi mici și obiceiuri 

formabile în timp care îți pot îmbunătăți stilul de alimentație: 

- înlocuiește băuturile răcoritoare cu apă și ceai din plante 

- nu consuma carne cel puțin 1 zi pe săptămână 

- înlocuiește laptele de vacă cu cel vegetal 

- consumă fructe întregi sau sucuri naturale 

- evită alimentele procesate, grăsimile nesănătoase, carbohidrații răi, zahărul și sarea în exces. 
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ÎNTRE MIC DEJUN ȘI CINĂ:  

STRATEGII DE ASIGURARE A IGIENEI MINTALE A ELEVILOR DIN 

CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar Alina Negoiță  

Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanța 

 

De multe ori tindem să clasificăm ca noutate, ceea ce nu cunoaştem sau ceea ce nu observăm a 

fi actualizat în sfera temporală la care ne referim, în care trăim. Problema igienei mintale a fost temă de 

reflecţie încă din timpurile marilor gânditori antici. În prezent se discută destul de timid în sfera 

ştiinţelor educaţiei, şi ceva mai pronunţat în cea a ştiinţelor medicale, insuficient însă la noi în ţară, 

pentru a exista cu adevărat pe lista de priorităţi a fiecărui individ, insuficient suntem educaţi spre a ne 

respecta sau îngrijora despre igiena şi implicit sănătatea mintală.  

În contextul reformării învăţământului românesc acesta s-a deschis spre valorile altor state, mai 

evoluate, care acţionează prin sistemul de educaţie, voluntariat, sistemul medical şi social şi în sfera 

igienei mintale. Fără doar şi poate, literatura de specialitate din domeniul Igienei mintale, care ne este 

pusă la dispoziţie este limitată în România, dar opulentă în ţări precum Marea Britanie, S.U.A., 

Australia ş.a.  

Alegerea abordării Strategiilor de asigurare a igienei mintale la elevii din ciclul primar, în 

prezenta lucrare metodico-ştiinşifică, e un „must” pentru toate viitoarele cadre didactice, cât şi pentru 

cei cu experienţă în învăţământ. Parcurgerea unei bibliografii de specialitate, referitoare la Igiena 

mintală, implică consultarea unor surse locale (puţine la număr) precum şi navigarea pe surse virtuale 

sau letrice din străinătate, impunând astfel efortul traducerii, dar aduce o îmbogățire noțională certă. 

Am conştientizat într-o micro-cercetare (1 an școlar/aprox.100 subiecți), conturarea reperelor 

conceptuale generale, multiplele implicaţii pe care igiena mintală le deţine în raport cu individul şi 

societatea. Bioritmul copiilor şi regimul de activitate sunt indicatori ce nu trebuie neglijaţi în 

demersurile pedagogice şi parentale, cu scopul de a asigura copiilor un echilibru mental şi premisele 

unei dezvoltări ulterioare optime.  

Pentru a putea concepe seturi de instrumente şi tehnici care să asigure sănătatea mintală a 

învăţăceilor, i se cere cadrului didactic să consulte atât studiile şi programele internaţionale privind 

igiena mintală, cât şi consultarea strategiei pentru igienă mintală, la nivel naţional. 
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 Este recomandat să ţinem cont de acest aspect în educarea şi instruirea elevilor pentru a putea 

avea astăzi elevi sănătoşi, şi mâine adulţi echilibraţi, fără traume care să-i îngenuncheze în faţa 

intemperiilor vieţii.  

Am realizat un experiment formativ desfăşurat în conformitate cu fundamentarea teoretică la 

patru clase a III-a, din medii de provenienţă diferite (rural şi urban), încercând să surprindă şi să 

îmbunătăţească instrumentarea copiilor pentru managerierea corectă a timpului propriu, considerând-o 

variabilă fundamentală pentru asigurarea igienei mintale. Interesul părinţilor, cât şi al cadrelor didactice 

implicate a fost unul. Proiectul a fost deosebit de susţinut, cu acţiuni ghidate de un model pedagogic 

definit, prin care conform ipotezei cercetării am contribuit cu formularea și aplicarea de strategii 

concretizate în instrumente, tehnici, mijloace didactice, la formarea şi îmbunătăţirea instrumentării 

copiilor pentru automanagerierea timpului, în vederea folosirii acestor tehnici şi instrumente pe tot 

parcursul vieţii de elev, copil, adult.  

Neajunsurile şi limitele acestei cercetări, precum şi ale realităţii educaţionale la nivel naţional, 

în ceea ce priveşte igiena şi sănătatea mintală au fost dezvăluite pe parcurs, încercând a propune soluţii 

acolo unde este cazul (insuficiența bibliografică în limba română, profesorii încă străini de conceptele 

conexe igienei mintale, popularizare deficitară a strategiilor specifice, reticența de colaborare a unor 

familii, neconștientizarea importanței asigurării igienei și sănătății mintale de către unele cadre 

didactice și manageri școlari, precum și lipsa de pregătire metodico-științifică în acest sens etc.).  

Menţinând aprinsă flacăra pasiunii pentru profesia didactică, cât şi asumarea responsabilităţii 

uriaşe a cadrului didactic în raport cu materialul de lucru, elevii, vom putea forma în spiritul igienei şi 

implicit a sănătăţii mintale, copii înarmaţi corespunzător pentru experienţa socială, care îl obligă la 

asumarea de roluri, la luarea de decizii ghidate de principii morale, estetice, etice, axiologice, 

pragmatic în lupta sau în parteneriatul indivizilor umani cu timpul. Protejându-l pe copil, încă din 

primii ani de viaţă, apoi cei ai şcolarităţii mici, prin deţinerea unor strategii de auto-protejare, auto-

instruire şi determinându-l la rându-i să fie el însuşi creator al propriilor mecanisme de supravieţuire, în 

acord cu vremurile pe care le traversează, vom putea declara că ne-am atins menirea de dascăli şi de 

părinţi.  

Teama de noutate nu este proprie spiritelor înalte, nici celor iubitori de căutare, de cunoaştere 

nestăvilită, ci ea, noutatea, trebuie pusă în lumină pentru ca ceilalţi să o poată vedea, înţelege, asimila 

şi „îmbrăca” cât mai frumos cu putinţă. Ceea ce poate constitui o arie neumblată încă pentru cadrele 

didactice, în cazul nostru, igiena mintală, considerăm că trebuie să se afle pe lista de priorităţi a 

profesorului modern, cu standarde de carieră conforme statelor ce deţin sisteme de învăţământ 
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performante, cu rezultate deosebite la nivel mondial, căruia nu-i este permis a trata elevul doar ca 

exponent al prezentului, ci mai degrabă ca fiu al viitorului. 

Rezultatele experimentului formativ desfășurat doar prin forte proprii ne indică faptul că fiecare 

dintre subiecţi, au manifestat atitudini şi opţiuni diferite, în funcţie de o serie de criterii. Unul dintre 

aspectele de la care am pornit în construcţia planului cercetării a fost identificarea unuia sau mai multor 

instrumente de manageriere a timpului elevilor de clasa a III-a, personalizat. Am conceput matricea 

bugetului zilnic de timp, investigând prin mai multe metode cercetare programul zilnic al fiecărui 

subiect în parte, încercînd a soluţiona anumite probleme de organizare, încadrare în timp, finalizarea 

responsabilităţilor, asumarea de riscuri etc. Toate acestea ne sunt principii în practica pedagogică, din 

dorinţa de a sprijini formarea unei generaţii viitoare sănătoase, conformă cu principiul antropocentrist 

„mens sana in corpore sano” („minte sănătoasă în corp sănătos”).  

Reformularea scrisă a orarului zilnic al fiecărui copil implicat în grupele experimentale, atât din 

mediul rural, cât şi din cel urban a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse, completând acest 

instrument cu alte tehnici adecvate de determinare a instrumentării elevilor pentru managerierea optimă 

a propriului timp, precum şi generarea unor experienţe relaţionale pozitive la nivelul interacţiunilor 

copii-părinţi. Pentru acest ultim aspect am interacţionat cu părinţii, ne-am informat despre profilul 

familial, despre expectanţele părinţilor de la copiii lor, despre implicarea acestora în viaţa şcolară şi în 

timpul liber al copiilor. Am organizat împreună cu cadrele didactice (7) acţiuni comune copii-părinţi 

(8), în şi în afara cadrului instituţional, fapt ce a crescut nivelul de implicare a tuturor actorilor 

educaţionali, aşa cum arată rezultatele cercetării.  

Limitele cercetării au fost dezvăluite pe parcurs, cum ar fi faptul că din dorinţa de a se 

autodepăşi şi de a nu „privilegia” elevii din grupele de control, cadrele didactice ale acestor clase au 

intervenit uneori în influenţarea răspunsurilor şi acţiunilor învăţăceilor lor; faptul că nu am avut acces 

la observaţie constantă (zilnică), nefiind cadru didactic al vreuneia dintre clase, a făcut ca uneori să nu 

fim în deplină cunoştinţă a unor reacţii de tipul cauze-efecte; inegalitatea numerică a grupelor de 

eşantion implicate a adus unele dificultăţi matodelor statistico-matematice şi interpretării rezultatelor; 

experienţa limitată în ceea ce priveşte cercetarea a generat uneori subiectivism în acţiunile noastre. 

Anumite aspecte legate de limite au fost conştientizate de la debutul demersului experimental, de 

exemplu numărul limitat de subiecţi, care nu dă certitudine şi valoare axiomatică ipotezei şi 

demersurilor realizate, adică nu putem şti dacă rezultatele obţinute de noi au valoare general valabilă.  

Considerăm că aportul prezentului demers de cercetare este unul binevenit în contextul 

învăţământului românesc, tema cercetată fiind pe lista inovaţiilor la noi în ţară, în rândul cadrelor 

didactice, lăsând deschisă provocarea unor aprofundări viitoare, cât şi stimularea interesului 
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epistemiologic şi aplicativ al temei pentru alte viitoare cadre didactice. Lansăm invitația de a lucra cu 

cadre didactice și specialiști în educație pe această temă de maxim interes personal și general-

educațional și medical. 

Dezvoltarea componentei aplicative a demersului desfășurat se va realiza prin continuarea 

utilizării instrumentelor şi tehnicilor experimentate, în cele două unităţi şcolare, cât şi promovarea lor 

în diverse alte contexte educaţionale. Ca şi continuare a cercetării, conceperea altor instrumente 

personalizate pentru elevi, în vederea asigurării igienei mintale a acestora, precum o matrice a 

bugetului zilnic de timp pe perioada vacanţelor şcolare sau conceperea unei programe de disciplină 

opţională, pe toate clasele ciclului primar, care să formeze copiilor competenţe pentru asigurarea 

igienei şi implicit a sănătăţii mintale. După ce am reflectat şi asupra altor variabile ce pot asigura igiena 

mintală a oamenilor, în general şi în speţă a copiilor, am desfășurat în alți 2 ani școlari, o micro-

cercetare condusă de un expert în domeniu, ca și precedenta, având ca centru de interes instrumente 

pentru managerierea optimă a timpului de către profesori. Am realizat diferite instrumente precum 

agenda anuală, panou de timp al școlii, registru de evidență a îndeplinirii sarcinilor (individual, pe 

comisii, pe unitate, pe diferite departamente) ș.a. Au fost diseminate la diferite conferințe și evenimente 

din  educație, în țară și în afara ei. Vom continua în cercetarea doctorală aceste „căutări”, ca datorie 

asumată conceptuală, moral-profesională și personală, urmărite pe parcursul a aproximativ un deceniu. 

Aşa cum am descris în indicatorii ce verifică ipotezele de cercetare formulate, considerăm că 

gradul de satisfacţie al elevilor faţă de tot ce implică statutul de elev este necesar pentru asigurarea 

igienei mintale, pentru succesul şcolar, pentru echilibrul personal şi pentru progresul fiecărui individ în 

parte în raport cu sine şi cu societatea în care trăieşte.  

Copiii de astăzi sunt copii, dar şi viitori adulţi, care, vor fi mai târziu rezultatul investiţiei pe 

care părinţii, cadrele didactice, societatea o realizează astăzi în ei. Nouă, părinţilor şi educatorilor nu ne 

rămâne decât a ne împlini menirea de a clădi mai departe lumea, având ca resurse valori precum 

adevărul, frumosul, dreptatea, fericirea şi tot ce trecutul ne-a lăsat moştenire, inclusiv greşelile pe care 

alţii le-au făcut în trecerea lor prin viaţă; să-i lăsăm pe copii să fie ei înşişi, să le arătăm cum se 

vânează, nu să le aducem prada, riscând astfel, să creştem nişte adulţi veşnic flămânzi. 

Încheiem subliniind că singura foame, pe care profesorul trebuie să nu o satisfacă pe deplin 

elevului, e cea de cunoaștere. Steve Jobs spunea la o ceremonie de absolvire, „Stay hungry! Stay 

foolish!” (Rămâneți înfometați! Rămâneți curioși! - pentru cunoaștere). 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Tamara Roxana Negrea  

Liceul Tehnologic ”General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Menținerea sănătății este cea mai importantă datorie a noastră. Este necesar ca fiecare persoană 

să înțeleagă că viitorul sănătății sale depinde de stilul său de viață. Un stil de viață sănătos are ca scop 

îmbunătățirea fizică și spirituală a unei persoane, prin practicarea unor sporturi, refuzul de a utiliza 

droguri, tutun și alcool sau adoptarea unei alimentații sănătoase. Totodată, mulți oameni sunt implicați 

activ în sport, dar în același timp consumă alimente nesănătoase, tutun și alcool.  

Tinerii au mult mai mult timp liber. Cu toate acestea, în loc să facă sport, ei preferă să stea la 

calculator, să bea bere, să consume droguri. În opinia mea, există mai multe motive pentru acest lucru. 

În primul rând, timpul lor liber este dezorganizat, energia tinerilor trebuie canalizată într-o direcție 

utilă. În al doilea rând, tipul de odihnă al unei persoane depinde direct de dezvoltarea sa intelectuală. 

Cu cât o persoană este mai puternic dezvoltată spiritual, cu atât este mai mare șansa să aleagă un stil de 

viață sănătos.  

Calitatea educației astăzi este în scădere, familia nu mai este în măsură să își îndeplinească pe 

deplin funcția educativă. În al treilea rând, până în prezent, tinerii nu au un model pozitiv. Tinerii nu 

imită eroi sănătoși, dezvoltați spiritual. Problema constă în mass-media, care impune tinerilor personaje 

negative. 

Nu există o propagandă de stat a unui stil de viață sănătos, nu există un singur program de 

acțiuni care să îmbunătățească și să sprijine sănătatea nu numai a tinerilor, ci și a tuturor celorlalte 

categorii de cetățeni. Familia este cea care determină în mare măsură cine va deveni copilul în viitor, 

inclusiv ce stil de viață va alege. Numărul familiilor monoparentale și disfuncționale sugerează că dacă 

o persoană își începe viața într-un mediu nesănătos, atunci va alege un stil de viață nesănătos.  

Atât mediul, cât și familia pot influența comportamentul unei persoane, alegerea stilului său de 

viață. Dar totuși, ultimul cuvânt rămâne întotdeauna propriei conștiințe. Fiecare persoană poate alege 

ceea ce are nevoie: un stil de viață nesănătos, adică autodistrugere sau o viață deplină, fericită, într-o 

lume cu sine și familia sa. Doar atunci când o persoană își dă seama că fericirea sa nu se află în mâinile 

familiei sau străinilor, ci ale sale, numai atunci putem spune că această persoană duce un stil de viață 

sănătos. 
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În tinerețe, mulți tineri practic nu se gândesc la sănătatea lor. Un tânăr trăiește, obișnuiește să 

obțină plăcere din viață și nu se gândește la faptul că mai devreme sau mai târziu va trebui să plătească 

pentru asta. Se pare că în astfel de momente, tânărul este ferm convins că nu are nevoie de sănătatea pe 

care o are. 

Sănătatea este lucrul cel mai de preț. Fără sănătate, viața se transformă într-o tortură constantă, 

nu are niciun sens final. Ce să facem pentru a menține sănătatea cât mai mult timp posibil? Se pare că 

primul lucru care poate fi făcut este să stabilim un obiectiv. Mulți oameni sunt pur și simplu indiferenți 

față de sănătatea lor până când începe să îi deranjeze. Acest comportament este o greșeală foarte gravă. 

Atunci când se ia decizia de a menține sănătatea, este necesar să se asigure o dietă sănătoasă, să se 

practice diverse sporturi, să nu fii trist și să te bucuri de viață. Atunci persoana va fi sănătoasă. 

Sănătatea umană nu este doar importantă, ci este baza întregii ei vieți. O persoană cu o sănătate 

bună este puternică, atractivă și fericită. Trebuie să luăm un exemplu de la persoane responsabile care 

își monitorizează cu atenție starea de sănătate, realizând importanța sa extrem de ridicată. 
 

 

Bibliografie: 

https://bg-102.ru/ro/kaminy/esse-na-temu-kak-sberech-svoe-zdorove-zdorove-shkolnye/ 
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EDUCAŢIE PENTRU SǍNǍTATE 
 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

 Promovarea sănătăţii – concept multidisciplinar 

 Promovarea sănătăţii este procesul care oferă individului şi colectivităţii 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. 

 

 Promovarea sănătăţii presupune o abordare multidimensională de îmbunătăţire a stării de 

sănătate, care include activităţi de educaţie, activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale 

şi ale stilului de viaţă, politici şi măsuri legislative. 

 O şcoală care promovează sănătatea trebuie să acţioneze în următoarele direcţii:  

 crearea unui mediu care promovează sănătatea;  

 promovarea sănătăţii elevilor;  

 promovarea sănătăţii personalului din şcoală;  

 îmbunătăţirea relaţiilor de lucru în cadrul şcolii şi dintre şcoală şi comunitate. 

 Scopul educaţiei pentru sănătate:  

 preventiv - temele de educaţie conţinând elemente de instruire a populaţiei pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

 constructiv  - realizarea adeziunii opiniei publice în favoarea sănătăţii; 

 curativ - educarea şi convingerea pacienţilor de a urma prescripţiile medicale. 

 Elementele care conturează stilul de viaţă 

 Alimentaţia corectă 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

148 

 

 

 Alimentele oferă substratul pentru activitatea fizică pe care omul o desfășoară. Pentru a obține 

energia necesară, organismul aste nevoie de o cantitate potrivită de principii alimentare: 

- carbohidrați, sursa principala de energie; 

- grăsimi, de asemenea o sursă importantă de energie și substrat pentru producția de hormoni; 

- proteine pentru menținerea și refacerea tisulară; un exemplu fiind țesutul muscular; 

- apă și substanțe minerale pentru a înlocui pierderile prin exercițiul fizic. 

 Sportul 

 

 O activitate fizică constantă are un rol preventiv foarte important: întărește imunitatea, previne 

îmbolnăvirile și obezitatea, ajută la dezvoltarea corecta a musculaturii, întărește sistemul osos, ajută la 

o postură corectă și, nu în ultimul rând, echilibrează sistemul endocrin al copilului. Pe lângă aceste 

efecte asupra organismului, are un rol la fel de important în dezvoltarea mentală și psihică sănătoasă.  

 Renunţarea la vicii  

 Fumatul.  

 Atunci când se aprinde o țigară, tutunul arde și produce 

fum. În fumul de țigară se află substanțe chimice sau „compuși 

ai fumului”.  
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 Consumul de alcool.  

 Alcoolul etilic este parte a tradițiilor culturale ale multor societăți, încă de la începuturile 

civilizației. Consumul abuziv de alcool este toxicomania cu cea mai largă răspândire în toate regiunile 

geografice și în toate grupurile populaționale. 

 

 Consumul de droguri.  

 Drogurile reprezintă substanţe care au proprietatea de a se lega de receptorii din diferite celule 

sau de a înhiba anumite proteine sau enzime implicate în activitatea cerebrală. Efectele produse de 

droguri depind de mai mulţi factori: 

- doza. Senzaţia indusă de narcotice creşte în intensitate direct proporţional cu concentraţia drogului 

ajunsă în organism; 

- modul de administrare. Aici putem da ca exemplu cocaina. Dacă este administrată prin prizare, 

trebuie întâi să străbată mucoasa olfactivă, iar efectul ei se pierde pe parcurs. Dacă este folosită 

intravenos, aceasta va ajunge direct în ţesuturi în decurs de câteva secunde. 

- vârsta. Consumul de droguri debutează la vârsta de 14 ani sau chiar mai puțin. Tinerii își procură 

drogurile din discoteci, din cartierul unde locuiesc sau din împrejurimile școlii. 
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 Timpul de ecran. Un timp prea mare petrecut în fața ecranului este o capcană ușoară și 

periculoasă în care ar putea cădea copiii. Un stil de viață sedentar poate duce la obezitate, hipertensiune 

arterială și alte probleme de sănătate. Timpul de afișare a ecranului poate fi redus în ore mai bune 

folosite pentru somn, citire, teme sau joc activ. 
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STAREA DE SĂNĂTATE – MÂNA LUI DUMNEZEU ASUPRA TRUPULUI ŞI 

SUFLETULUI 

 

Prof. drd. Edvica Popa 

Şcoala Gimnazială “Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanţa 

 

 Sănătatea socială se referă la capacitatea de realizare a rolului din viaţă, cum ar fi rolul de fiu 

sau fiică, părinte, soţ, prieten, apropiat sau cetăţean, într-un mod eficient şi confortabil, cu plăcere, fără 

a tulbura climatul de ecologie socială, de protecţie al altor persoane. Fiecare dintre aceste roluri 

presupune diferite responsabilităţi şi riscuri. Toate necesită o comunicare eficientă de genul oferă şi ia, 

căci relaţionările sănătoase niciodată nu se derulează într-un singur sens. Împlinirea trebuinţelor umane 

pentru dragoste, intimitate, de apartenenţă, constituie un factor important în realizarea sănătăţii sociale. 

Persoanele care sunt private de aceste trebuinţe pot dezvolta comportamente ce pot aduce ameninţare la 

starea lor de sănătate şi de bună dispoziţie, intrând astfel în sfera anomiei, devianţei şi patologiei 

sociale. 

 O altă dimensiune a sănătăţii este sănătatea spirituală, acel sentiment, trăire, după care 

comportamentul şi valorile fundamentale ale unei persoane sunt în armonie cu perceptele religioase, 

care conduc la comuniunea persoanei umane cu Dumnezeu. Anumiţi specialişti în sănătate susţin că 

forţele spirituale afectează şi sunt afectate de sănătatea pe ansamblu. 

 Sănătatea spirituală poate include sentimentul de veneraţie, profunda credinţă religioasă sau 

sentimentul de pace lăuntrică referitor la viaţa cuiva. Aceasta se dezvoltă prin efortul de dezvoltare a 

semnificaţiei relaţiei cu Dumnezeu şi cu viaţa însăşi. 

 Numeroase studii au arătat o asociere între afiliaţia religioasă şi rata scăzută de boli cronice şi a 

mortalităţii. Unii oameni atribuie aceste efecte regulilor religioase, afirmând că religia descurajează 

conduitele ce pot conduce la probleme severe de sănătate. Alte persoane au declarat că afilierea 

religioasă poate contribui în mod direct asupra stării de sănătate şi a bunei dispoziţii în general. 

 Sănătatea nu se opreşte doar la trupul omului, ea însoţeşte şi aspectele vieţii sale, prin care intră 

în relaţie cu semenii, cel mai însemat exemplu fiind limbajul. Cuvântul, ca expresie a comuniunii, are 

ca obiectiv esenţial tot mântuirea omului: „Cuvântul mântuitor este numit sănătos, pentru că este 

adevărul. Ce este sănătos rămâne totdeauna nemuritor, pe când despărţirea de ce este sănătos şi 

dumnezeiesc este lipsa de Dumnezeire şi patima aducătoare de moarte”. Clement Alexandrinul, 

referindu-se la I Timotei 6, 3-5, face aluzie la sofişti, care sunt sunt purtători ai bolii numită „arta de a 
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vorbi şi a gândi”. Ei fac „sclavi din oamenii liberi; cu măiestria limbii lor corup sufletele”, observând 

că se poate întrebuinţa cuvântul nu doar spre mântuirea oamenilor, ci şi spre pierderea lor. 

 Cuvântul este expresie a adevărului, care trebuie cunoscut cât mai profund, fiind folositoare 

comparaţia celor care se folosesc de cuvânt pentru mântuire, cu cei care se folosesc de medicină pentru 

vindecarea trupului. „După cum în medicină este bine şi solid instruit acela care cunoaşte cele mai 

felurite ştiinţe, pentru a putea face pe bolnavi deplin sănătoşi, tot aşa spun că este bine şi solid instruit 

acela care ştie tot ce se referă la adevăr.” 

 Dobândirea sănătăţii se realizează doar cu ajutorul Cuvântului, care se apleacă asupra fiilor 

neascultători şi îi vindecă de bolile sufleteşti, închipuite de bolile trupeşti. „Cuvântul vrea să deschidă 

ochii orbilor, să destupe urechile surzilor, să conducă la dreptate pe cei ce şchioapătă şi pe cei rătăciţi, 

să arate oamenilor celor fără de minte pe Dumnezeu, să pună capăt stricăciunii, să biruiască moartea, să 

împace cu Tatăl pe fiii cei neascultători.” Ochii, urechile şi picioarele sunt mădulare ale trupului, dar 

funcţia lor maximă este să-L vadă pe Dumnezeu, să-L audă şi să se îndrepte spre El, participând la 

facultăţile sufletului, la cunoaşterea lui Dumnezeu. Ele sunt primele care trebuiesc a fi sănătoase, 

urmându-le apoi sănătatea sufletului, urmată de mântuire, împlinirea deplină a relaţiei om-Dumnezeu: 

„ne făgăduieşte din belşug împărăţia cerurilor, bucurându-se numai dacă noi ne mântuim”. Puterea 

Cuvântului poate să depăşească barierele biologice ale făpturii căzute: „Cuvântul vrea”, singura piedică 

rămânând libertatea omului. Nu este un obstacol propriu-zis, dar Cuvântul aşteaptă şi dorinţa de 

schimbare a omului şi nu îi încalcă opţiunile. 

 „Întruparea este centrul istoriei mântuirii,... iar creştinii trebuie să adere total la viaţa şi 

învăţătura Logosului, pentru că numai prin El îl cunosc pe Dumnezeu şi se mântuiesc, îndumnezeindu-

se.” 

 Dumnezeu este bun şi de folos omului, tocmai pentru că se îngrijeşte de el, cu dragoste: 

„Cuvântul iubeşte negreşit pe om, fiinţa cea mai frumoasă dintre toate creaturile, fiinţa iubitoare de 

Dumnezeu”. „Dumnezeu se îngrijeşte de om şi se ocupă de el cu fapta, pentru că educă pe om prin 

Cuvântul Său, Care este un adevărat colaborator al iubirii de oameni a lui Dumnezeu”. Dumnezeu-

Cuvântul participă efectiv la îngrijirea făpturii, cu toată dragostea, care să fie model de participare şi 

pentru om. 

 Sănătatea vine doar de la Dumnezeu, care este ocrotitorul ei, „singurul la care trebuie să privim, 

Care se interesează cum şi în ce chip se poate ca viaţa oamenilor să ajungă mai sănătoasă”. Acest dar 

este actualizat permanent, îmbogăţit şi susţinut prin purtarea de grijă neîntreruptă a Creatorului, care 

devine şi izvorul optimismului. 
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 Cuvântul ne oferă ordine în viaţa şi „activităţile noastre: mersul, statul, hrana, somnul, patul, 

dieta şi cealaltă vieţuire, strălucesc, pentru că sunt educate cu cuviinţă. Că o vieţuire ca aceasta, pe care 

ne învaţă Cuvântul să o ducem, nu este stridentă, ci melodioasă”. 

 Dar Cuvântul pătrunde în om prin intermediul învăţăturii şi este păstrat ca un bun care sfinţeşte 

întreaga viaţă a omului. „Cuvântul intră în noi din afară prin cateheză, aşa cum intră mâncarea; iar 

dinăuntru, ca din stomac, este trimis minţii spre a fi păstrat în memorie. Omul cel drept rumegă hrana 

spirituală când are în gura sa Cuvântul; dreptatea o desparte în două: sfinţeşte şi aici pe pământ pe omul 

drept, dar îl trimite şi în veacul ce va să fie.” 

 „Cine se face prieten al Logosului acela trebuie să se grăbească spre comoara mântuirii.” 

„Hristos este centrul revelaţional, în sensul că El a înfăptuit de-a lungul istoriei religioase planul lui 

Dumnezeu ca să-l mântuiască pe cel căzut, pe Adam. … Omul este centrul planului lui Dumnezeu: să-l 

scoată din ignoranţă şi din superstiţie, prin Logosul său, Hristos întrupat, care aduce lumina cerească pe 

pământ, devenind Logos mântuitor, luminând şi învăţând pe oameni, ca să-i îndumnezeiască, să-i 

mântuiască prin har.” 

 Epicur scrie lui Meceneu: „nimeni nu-i nici nevârstnic, nici prea vârstnic, ca să nu se îngrijească 

de sănătatea sufletului său”, idee preluată şi de Clement Alexandrinul. 

 „Cea mai minunată frumuseţe este frumuseţea sufletească. Sufletul este frumos când este 

împodobit cu Duhul Sfânt, când are în el podoabele date de Duhul Sfânt: dreptatea, curajul, castitatea, 

iubirea, binesimţul ruşinii. Femeile să se ostenească apoi şi cu frumuseţea trupului. Arta de a-ţi 

împodobi trupul cu sănătate este aici foarte potrivită; arta aceasta face trecerea de la chipul fardat la 

chipul cel adevărat, la chipul dat de Dumnezeu. Buna întocmire a băuturilor şi mâncatul cu măsură sunt 

în stare să-ţi dea frumuseţea cea firească. Cu ajutorul acestora trupul întăreşte nu numai sănătatea, dar 

face să i se vadă şi frumuseţea. Omul e statuie armonioasă şi frumoasă a Cuvântului. Frumuseţea este 

floarea minunată a sănătăţii. Sănătatea lucrează în interiorul trupului, iar frumuseţea în afara trupului; 

amândouă arată înfloritoarea culoare a feţii.” La această sănătate a sufletului participă intens şi 

sănătatea trupului, care împreună conturează chipul adevărat al omului, chipul dat de Dumnezeu. 

 Sănătatea sufletească este înţeleasă mai ales prin sălăşluirea Cuvântului care face posibilă 

apropierea de om a dragostei cereşti şi cu adevărat dumnezeieşti: „în însuşi sufletul omului poate 

străluci binele adevărat, însufleţit de Cuvântul dumnezeiesc, dar cel mai minunat lucru este atunci când 

mântuirea merge împreună cu voinţa sinceră, când voinţa şi viaţa, ca să spun aşa, trag la acelaşi jug”. 

 Sufletul sănătos este cel care primeşte rugăciunea cu adevărat, iar rugăciunea este cea care 

poartă pe om pănă la sfârşitul vieţii, care are „nevoie de dispoziţii sufleteşti bune şi statornice”. 
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 Libertatea este o caracteristică a sufletului desăvârşit, sănătos, după exemplul relatat de 

Evanghelii, al întâlnirii Mântuitorului Iisus Hristos cu tânărul cel bogat: „dacă voieşti să fii desăvârşit”. 

Clement arată că „în om stă alegerea, că este liber; în Dumnezeu, însă, datul, că este Domn..., pentru ca 

mântuirea să fie opera omului”. 

 Virtutea este sănătate a sufletului şi „numai omul virtuos este într-adevăr frumos şi bun; şi 

numai frumuseţea morală se socoteşte bună. Atunci virtutea face să înflorească trupul şi arată că merită 

să fie iubită cu pasiune frumuseţea cuminţeniei, când purtările trupului strălucesc ca o lumină. 

Frumuseţea fiecăruia, plantă sau vieţuitoare, stă în virtutea fiecăruia; iar virtutea omului stă în dreptate, 

cuminţenie, bărbăţie şi credinţă în Dumnezeu.” Trupul este transfigurat de sufletul care iubeşte virtutea, 

iar frumuseţea morală îşi pune amprenta asupra frumuseţii trupeşti. 

 Mântuitorul Hristos s-a aplecat cu dragoste asupra naturii umane căzute, supusă bolii şi 

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 vădit 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 schimbe, 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 le 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 

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 şi posibilităţile de vindecare ale 

doctorilor vremii.  
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 Mântuitorul nu numai vindecă, ci miluieşte, adică se coboară cu dragoste asupra omului căzut. 

Vindecarea lui este astfel desăvârşită, nefiind împlinită de niciun 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”. 

 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, 

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 
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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 

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 
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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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ALIMENTAȚIA CORECTĂ ÎN SECOLUL NUTRIȚIEI 

 

Prof. Elena Rotaru  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

Un stil de viață sănătos poate fi considerat un ansamblu de stări referitoare la sănătatea fizică, 

psihică, emoțională, spirituală, relațională și financiară. Adoptarea unui stil de viață sănătos se 

concretizează într-o stare de bine generală - te simți nemaipomenit, ai mai multă energie, te poți 

concentra mai bine și te îmbolnavești mai rar.  

Nu se poate spune că unul este mai important ca altul, dar desigur, fără o alimentație sănătoasă 

și suficiente ore de somn celelalte nu pot fi operaționalizate nicicum. 

Alimentaţia sănătoasă este principalul factor care determină o stare de sănătate corespunzătoare. 

Acest lucru nu este valabil numai pentru copii sau adolescenţi, ci şi pentru tineri, adulţi sau bătrâni. O 

alimentaţie sănătoasă permite organismului o funcţionare eficientă, o rezistenţă la infecţii şi 

îmbolnăviri. De asemenea, felul cum ne hrănim influenţează şi felul cum arătăm: pielea, ochii, părul, 

dinţii, gingiile. Poate chiar preveni complexele de inferioritate datorate unui aspect fizic neplăcut. 

Relația complexă om - aliment, se evidențiază pe multiplele căi prin care nutriția afectează ființa 

umană. Că este vorba de metabolism, homeostazie, imunocompetență, echilibrul energetic și termic, 

dezvoltarea celulară, activitatea motorie și comportamentul, nutriția exercită o mare influență asupra 

acestora și în final modifică comportamentul. Dezechilibrul dintre aport și necesarul de substanțe 

biologic-active determină profunde modificări metabolice care amprentează patologia omului modern. 

Interacțiunea complexă dintre alimentație și starea de sănătate au determinat relevarea unor aspecte 
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deosebite și noi orientări în nutriție cu consecințe majore în cercetare, secolul XX, fiind numit pe bună 

dreptate "Secolul nutriției". 

Pentru ca o dietă să furnizeze prin alimentație energia necesară metabolismului bazal și 

activităților, inclusiv o proporție echilibrată, optimă a alimentelor, trebuiesc impuse condițiile pentru 

toți nutrienții. Alimentele, indiferent de modul lor de preparare şi prezentare, sunt alcătuite din câteva 

componente de bază cunoscute sub numele de factori nutritivi (nutrienți). Aceştia sunt: proteinele, 

lipidele, glucidele, sărurile minerale, apa şi vitaminele. Primele trei (glucidele, lipidele şi proteinele) 

reprezintă materialul furnizor de energie pentru organism, dar pot îndeplini şi funcţie plastică de 

refacere sau de reînnoire a ţesuturilor uzate. Mineralele şi vitaminele intervin într-o serie de reacţii 

biochimice din organism accelerându-le viteza de producere. Ele reprezintă aşa numiţii biocatalizatori. 

Deoarece nu există un aliment care să cuprindă toţi factorii nutritivi în proporţii echilibrate, 

optime pentru organism, alimentaţia zilnică trebuie alcătuită prin asocierea mai multor alimente, astfel 

încât să se satisfacă nevoile nutritive ale individului. Menţinerea unui regim alimentar echilibrat, bogat 

în toate componentele alimentare, asigură o bună funcţionare a sistemelor de apărare a organismului. 

Un stil de viață sănătos implică o alimentație sănătoasă care înseamnă consumarea a diferite 

alimente aparținând grupurilor alimentare de bază: carnea, ouăle și legumele; lactate; fructe și legume; 

cereale, precum pâinea și pastele făinoase; grăsimi și dulciuri. 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. Trebuie acordată atenție atât la cantitatea de alimente ingerată, cât și la grupele alimentare din 

care acestea fac parte. Nu este obligatoriu să se consume zilnic o cantitate minimă de alimente din 

fiecare grup alimentar, ci să se ingereze cantitatea recomandată de-a lungul unei săptămâni, și foarte 

important este modul de prelucrare a acestor alimente, modul de preparare și pregătire pentru consum. 

Se recomandă să se consume alimente naturale, de origine vegetală cum ar fi fructele, legumele 

și leguminoasele (fasole, linte, naut), zarzavaturi, cerealele integrale (orez brun, paste din făină 

integrală, secară, ovăz etc.) și uleiurile - acestea sunt cele care dau energie, dar și fructe şi legume 

proaspete, ideal locale și de sezon.  

Principalii furnizori de proteine complete, sunt carnea slabă (pui, iepure, muşchiulet de porc) 

peștele şi ouăle proaspete. Ca sursă de calciu, e de preferat consumul de lactate cu conținut redus de 

grăsimi (în mod natural), și anume cele fermentate (iaurt, kefir, lapte bătut, sana). De asemenea, se 

recomandă și alimente precum nucile (româneşti, alune, caju, migdale) și semințele (in, susan, floarea 

soarelui, dovleac), însă crude și simple, fără alte adaosuri. Ca și gustare sănătoasă sunt indicate fructele 
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proaspete, fructele uscate (caise, smochine, curmale, goji), dar cu măsură, legumele, nucile sau iaurturile 

simple. 

Un ultim trend în nutriție îl constituie consumul preparatelor culinare din pește și fructe de 

mare. Curent relativ nou în alimentație datorită influențelor gastronomiilor costiere și riverane, 

migrației populației în zone cu diete axate pe materii prime provenite din acvacultură, dar și datorat 

turismului intens în țări cu tradiții în pregătirea sortimentelor de preparate obținute din pește și fructe de 

mare. 

Deși unele persoane ar putea considera aceste tipuri de alimente ca fiind exotice, indicate doar 

pentru ocazii speciale, trebuie reținut că peștele și fructele de mare ar putea fi incluse în dieta zilnică. 

Fructele de mare și peștele, pe lângă faptul că sunt delicioase, sunt o sursă foarte bună de minerale, 

vitamine și proteine. Mai multe specii de pești și de fructe de mare au un nivel scăzut de colesterol, 

sodiu și grăsimi, sunt bogate în vitamine cum ar fi B6, B12 și minerale (fosfor, fier, zinc și potasiu). 

Cea mai mare parte din grăsimile care se regăsesc în aceste alimente sunt nesaturate – acizii graşi 

Omega-3 - care sunt un tip bun de grăsimi. 

Fructele de mare ajută la îmbunătățirea memoriei și protejarea creierului. De asemenea, 

consumul regulat de fructe de mare scade riscul apariției bolii Alzheimer. Datorită conținutului mare de 

grăsimi polinesaturate, carnea fructelor de mare este ușor asimilată și metabolizată, constituind o 

importantă sursă de grăsimi pentru creier. Au un conținut ridicat de acizi grași Omega-3, esențiali 

pentru o bună funcționare a inimii. În plus, un nivel ridicat de Omega-3 asigură o bună protecție 

împotriva trombozelor (cheaguri de sânge), artritei, reumatismului, dar și a bolilor de rinichi. Carnea 

fructelor de mare are un conținut ridicat de fier și, conform unor studii de specialitate, acesta este 

mai ușor de asimilat decât cel provenit din plante. Un nivel optim al fierului în organism previne 

apariția anemiei. În țările în care consumul de pește și fructe de mare este ridicat, iar consumul de carne 

roșie este mai scăzut s-a constatat o mai mică incidență a cancerului. 

Fructele de mare au un conţinut ridicat de iod, foarte important pentru funcționarea corectă a 

glandei tiroide, au conținut caloric scăzut, astfel încât pot fi consumate indiferent de stilul de viață pe 

care îl ai, fiind indicate și în dietele pentru slăbit. În plus, datorită conținutului ridicat de minerale și 

nutrienți, fructele de mare ajută la detoxifierea organismului și la eliminarea metalelor grele. Prin 

consumul fructelor de mare se menține sănătătea părului și a unghiilor, ajutând chiar la prevenirea 

căderii părului. 

Viitoarelor mame le este recomandat consumul fructelor de mare pentru a contracara depresiile 

instalate ca urmare a modificărilor hormonale. S-a demonstrate, de asemenea, că peștele și fructele de 
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mare consumate cu moderaţie şi foarte bine preparate termic în perioada de sarcină au un efect benefic 

asupra dezvoltării sănătoase a fătului. 

Consumul regulat de carne de pește și fructe de mare reduce riscul apariției osteoporozei și al 

aterosclerozei. În același timp sunt și o sursă de calciu, ușor asimilabil de către organism și, nu în 

ultimul rând, consumul regulat de fructe de mare aduce beneficii importante sistemului 

imunitar, contribuind la prevenirea răcelilor, îmbunătățesc viața sexuală, în special în cazul bărbaților. 

Fructele de mare au un efect antiinflamator, anticancerigen, în special în cazul cancerului de 

colon. Sunt bogate în magneziu, vitamina B12, zinc și cupru, iar conținutul ridicat de acizi grași 

Omega-3 contribuie la prevenirea îmbătrânirii premature. 

La final nu putem susține că avem un stil de viată sănătos doar dacă ne hrănim corect și 

diversificat, dacă celelate laturi ale acestui concept sunt neglijate. De aceea, pentru a atinge starea de 

confort fizic și psihic, trebuie să ne hidratăm suficient, să beneficiem de un somn odihnitor, astfel încât 

organismul să se refacă în această perioadă de repaus, să facem mișcare regulat, de preferat în aer liber, 

să gândim pozitiv și echilibrat, să evităm stresul și emoțiile negative, să construim relații puternice cu 

cei apropiați - familie, prieteni - și să ne preocupăm de binele nostru interior, evadând din rutina zilnică 

în activități plăcute și relaxante. 
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SOMNUL ȘI ODIHNA -  PILONII UNEI VIEȚI SĂNĂTOASE 

 

Prof. Elena-Ramona Rotaru  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Definit în mai multe moduri, conceptul de sănătate poate fi pentru unii practicarea cu 

regularitate a unei activități sportive, pentru alții absența bolii sau chiar capacitatea de 

soluționare a problemelor emoționale și a traumelor. Organizația Mondială a Sănătății a propus 

în 1946 definiția următoare: „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mental cât și 

social, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților”. Mai târziu, a fost inclusă în această 
definiție și „capacitatea de a duce o viață productivă social și economic”. Din perspectivă  

modernă, sănătatea are mai multe dimensiuni – emoțională, intelectuală, fizică, socială și spirituală, 

toate contribuind la bunăstare  unei persoane.  

 Alegerile pe care le facem în ceea ce privește stilul de viață ne afectează și ne determină starea 

de sănătate pentru că el se referă la modul de ansamblu în care trăim, la obiceiuri și la  

comportamentele din viața cotidiană cum ar fi: munca, recreerea, hrănirea, soluționarea problemelor și 

altele.  

 Psihologii acordă o importanţă deosebită și odihnei, mecanism de refacere a organismului. 

Odihna poate fi activă sau pasivă. Odihna activă este ceva ce te destinde, ce te relaxează: dans, înot, 

mișcare, exercițiu fizic, lectură, ascultarea muzicii, plimbări în natură. Odihna pasivă este somnul,  ce 

constituie un proces natural de importanţă vitală pentru organism. Un somn odihnitor reprezintă unul 

dintre cei trei piloni ai sănătății de fier, alături de alimentația echilibrată și mișcarea fizică și ajută la 

menținerea unui stil de viață sănătos. Un somn bun presupune ca durata sa să fie suficientă, să fie 

profund, dar și continuu, astfel încât să ajute la refacerea și reactivarea memoriei, a vigilenței mentale, 

la creșterea calității vieții, a stabilității emoționale și la menținerea sănătății fizice și mentale.  

 Centrul nervos responsabil pentru somn este situat la baza creierului, în trunchiul cerebral, a 

cărui atingere determină tulburări grave ale somnului. Melatonina, hormonul care induce somnul, este 

produs de glanda pineală (epifiza) care extrage un aminoacid (triptofanul) din sânge. Triptofanul este 

transformat în serotonină (la lumina zilei). Serotonina este transformată în melatonină. Pentru a avea un 

somn bun, odihnitor e nevoie de prezența factorilor care cresc secreția de melatonină: creșterea 

expunerii la lumina naturală, crearea unor condiții de întuneric, alimentație bogată în: melatonină 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii
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(ovăz, porumb, orez, banane, orz), triptofan (tofu, semințe de dovleac, susan, migdale și nuci), vitamina 

B6 (nuci, fistic) ş.a. Factori, precum stresul, cofeina, alcoolul, tutun scad sinteza de melatonină. 

 În ceea ce privește programul eficient de somn, cercetătorii recomandă oamenilor, cel puţin 7 

ore de somn profund pe noapte pentru a fi sănătoşi şi în formă. Există, însă, şi excepţii. Leonardo da 

Vinci era adeptul somnului polifazic (îşi împărţea somnul obişnuit în mai multe părţi). Dormea timp de 

15 minute la fiecare patru ore. În total, dormea doar 1,5 ore pe zi. În acest fel, el a câştigat 20 de ani de 

productivitate la cei 67 de ani de viaţă. Există mai multe tehnici eficiente ale somnului polifazic, pentru 

cei care doresc să profite la maximum de perioada de veghe: somnul la fiecare 6 ore, timp de 30 de 

minute (modul Dymaxion); somnul la fiecare 4 ore a câte 20 de minute (modul Uberman); somnul pe 

timp de noapte cu durata 1,5-3 ore, apoi de 3 ori pe zi timp de 20 de minute (modul Everyman); somnul 

pe timp de noapte cu durata de 2 ore, apoi câte 20 de minute la amiază (modul Tesla); somnul timp de 5 

ore şi apoi 1,5 ore în timpul zilei (modul Siesta). 

 Somnul nu poate fi înlocuit cu nimic, organismul nu poate fi revigorat cu cafele, diverse tonice 

sau medicamente, neglijarea orelor de somn este asociată cu probleme de concentrare, comportament și 

memorie și crește riscul accidentelor, leziunilor, hipertensiunii, obezității, diabetului și depresiei, iar la 

adolescenți este asociat cu un risc crescut de autovătămare, gânduri suicidale și tentative de suicid. Mai 

mult decât atât, chiar şi depășirea orelor recomandate de somn poate fi asociată cu efecte negative 

asupra sănătății, cum ar fi hipertensiunea, diabetul, obezitatea și problemele de sănătate mintală. Mai 

puțin de 7 ore de somn înseamnă tulburări grave ale organismului, provoacă iritabilitate, probleme de 

concentrare și slăbirea sistemului imunitar. Totodată, un somn care durează mai mult de 8-9 ore devine 

problematic, deoarece organismul este refăcut, este plin de energie și are nevoie să-și descarce din 

energie imediat. Probabil, tocmai din acest motiv, se recomandă ca exercițiile fizice să fie efectuate în 

prima parte a zilei.   

 Este necesar ca fiecare dintre noi să realizeze importanța odihnei și a somnului pentru sănătatea 

noastră fizică și psihică și, chiar dacă ritmul în care trăim este alert, să înțelegem beneficiile și impactul 

pe care acestea le au asupra asupra sănătății și asupra vieții în general.  
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE – O NECESITATE PENTRU FORMAREA 

UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

Disciplina opţională „Vreau să fiu sănătos” 

 

Prof. înv. primar Iuliana Rotaru  

Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hasdeu” Constanța 

 

Sănătatea constituie un drept natural și primordial. După opinia specialiștilor, individul sănătos 

este acela care se simte bine, se adaptează la condițiile mediului înconjurător, care e capabil să 

valorifice factorii de risc și non-risc în favoarea stării de sănătate și a colectivității din care face parte. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine 

fizică, mentală și socială, și nu doar absența bolii sau a infirmității”. Stilul de viață sănătos are la bază 

o alimentație echilibrată, activitate fizică zilnică și bunăstare emoțională, relațională și spirituală, 

implicând și o abordare preventivă, de combatere a riscurilor ce pot periclita sănătatea. Prin contrast, un 

stil de viață dezechilibrat se referă la un comportament alimentar nepotrivit, la o gestionare deficitară a 

timpului nostru, la incapacitatea de a ne odihni sau de a ne relaxa, la un nivel ridicat de stres, la 

incapacitatea de a menține sau construi relații solide sau la modul în care gândim. Toate aceste 

elemente sunt interconectate, funcționează ca un întreg și au o influență semnificativă asupra stării 

noastre de sănătate. De aceea, e important să le înțelegem. Tot Organizaţia Mondială a Sănătății afirma 

că stilul general de viață al unei persoane are o influență de 50% asupra sănătății sale, mediul 

înconjurător și factorii ereditari au o însemnătate de câte 20%, iar medicina are o contribuție de doar 

10% la sănătatea persoanei. Concluzia este ca noi înșine suntem primii responsabili pentru sănătatea și 

starea noastră de bine și că stă în puterea noastră să trăim echilibrat. 

Alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, abundența în oferte pentru consum de substanțe 

periculoase, corelate cu neglijarea parentală sau abuzul asupra copilului în familie și la școală, 

presiunea în grupurile de adolescenți în vederea asumării de comportamente cu risc (debut prematur al 

vieții sexuale, consum alcool/ droguri, fumat, abandon școlar) generează riscuri multiple pentru 

generații de copii și adolescenți, care nu au șanse corecte la sănătate, protecție și o calitate adecvată a 

vieții. 

În general, elevii nu au posibilitatea de a se informa corect și nici nu sunt ghidați în acest sens, 

obținând informații legate de educație pentru sănătate de cele mai multe ori prin intermediul 
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internetului, emisiunilor TV și al prietenilor. Prin urmare, riscul de a obține informații greșite sau 

incomplete este ridicat, iar consecințele pot fi, în unele cazuri, dramatice. 

Primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie, unde se pune 

amprenta asupra întregii personalități (emoțional, fizic, intelectual), părinții exercitând direct sau 

indirect influențe educaționale, formative asupra propriilor copii, prin întreg sistemul de 

comportamente. 

Școala, prin autoritatea morală pe care o are, aduce o contribuție substanțială în transmiterea 

cunoștințelor de educație pentru sănătate a elevilor, printr-o abordare științifică, pedagogică și 

legislativă. Prin elaborarea unei oferte de curriculum școlar de Educație pentru sănătate se urmărește 

promovarea cunoștințelor corecte privind diverse aspecte ale vieții, ale sănătății și formarea de atitudini 

și deprinderi indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Școala este locul ideal pentru 

difuzarea acestor cunoștințe în rândul tinerilor; nicio altă instituție nu are abilitatea și capacitatea de a 

cuprinde și de a se adresa, în timp, unui procent atât de ridicat din populație.  

În școală, reușita formării deprinderilor igienice la copii este în raport direct cu metodele 

utilizate, cu perfecta cunoaștere și corecta folosire a acestora de către cadrul didactic. Copiii trebuie 

ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi făurească o manieră 

raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Ei trebuie să fie învăţaţi treptat 

să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de viaţă ordonat, care este 

importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine constituite, care sunt avantajele 

ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele nocive şi consecinţele vieţii 

dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se ofere condiţii de odihnă şi momente 

de recreere şi joc.  

Disciplina opţională pe care o propun Vreau să fiu sănătos (clasa I) vine să continue un drum 

deschis de familie pentru a conduce copilul pe calea cea bună a vieţii, pentru sănătatea trupului, a 

minţii, pentru viaţa armonioasă de zi cu zi în societate. Consider că elevii vor avea astfel ocazia să îşi 

poată însuşi o serie de cunoştinţe benefice pentru sănătatea lor, fizică şi mentală, prin intermediul 

conţinuturilor prezentate, al jocurilor didactice, al miniproiectelor pe care le vom realiza şi al 

concursurilor pe care le vom desfăşura.  

Parcurgând temele propuse în acest opţional, elevii vor avea posibilitatea să îşi clarifice o serie 

de cunoştinţe referitoare la păstrarea sănătăţii, să înveţe cum să îşi asigure igiena personală, curăţenia 

corporală și pe cea a mediului înconjurător, cum să îmbine eficient utilul cu plăcutul (odihna și timpul 

liber cu activitatea zilnică) și ce atenţie trebuie acordată unei alimentaţii raţionale.  
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COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

COMPETENȚE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. Recunoașterea unor 

reguli de comportare 

corectă în raport cu 

sănătatea proprie 

- enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor; 

-exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare; 

- povestiri orale; 

-prezentarea unui program zilnic; 

-descrierea unor comportamente sănătoase. 

2. Îngrijirea sănătății, 

aplicând normele de 

igienă 

- exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei 

prin simularea unor situaţii; 

- realizarea unor expoziţii cu materiale realizate sau procurate de elevi. 

3. Cunoașterea unor 

norme de protecție a 

mediului, necesare unei 

vieți sănătoase 

- exerciții de aplicare a normelor de protecția mediului la școală și acasă; 

- analiza unor cazuri de poluare a mediului; 

- găsirea de soluții pentru crearea unui mediu curat. 

4. Identificarea 

activităților fizice și de 

recreere realizabile în 

diverse  situații 

- aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi odihnei în excursii, la 

mare, la munte; 

- prezentarea unui program zilnic; 

- studierea cazurilor reale şi precizarea regulilor respectate/nerespectate 

5. Recunoașterea 

principalelor diferențe și 

caracteristici comune ale 

celor două sexe 

- exerciții de identificare a părților corpului; 

-  stabilirea diferențelor fizice între fată și băiat; 

- identificarea asemănărilor între  sexe 

6. Identificarea 

modalităților de hrănire 

sănătoasă 

- exemple de observare şi evaluare a valabilităţii produselor alimentare; 

- modalităţi de evitare a folosirii substanţelor toxice, a accidentelor; 

- povestiri 

7. Corelarea propriului 

comportament cu al 

celorlalți 

-exerciții de identificare a diferențelor și a asemănărilor între copii; 

-lecturarea unor imagini ce reprezintă persoane cu dizabilități; 

-discuții despre cazuri reale şi găsirea de soluții pentru ele. 

 

CONȚINUTURI 

               1. Corpul omenesc            2. Igienă personală  
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 Corpul omenesc - părți componente 

 Organele de simț 

 Starea de sănătate și boala 

 Cum ne apărăm sănătatea? 

 Eu cresc 

 Sănătatea-bunul nostru cel mai  de preț-

recapitulare/ evaluare 

 Igiena cavității bucale 

 Igiena mâinilor, a unghiilor și a părului 

 Igiena corpului 

 Igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei 

 Boli cauzate de lipsa de igienă 

 Gripa și virozele respiratorii - recapitulare/ 

evaluare 

3.   Planificarea timpului 

 Ziua mea de lucru 

 Cum îmi petrec timpul liber? 

4.    Un mediu curat - o viață sănătoas 

 Să cunoaștem și să iubim natura! 

 Școala mea este curată! 

5.   Micul meu univers  

 Despre mine - autocunoaștere 

 Eu și ceilalți 

 Suntem fete și băieți 

 Diferiți și totuși la fel - solidaritatea cu 

persoanele cu nevoi 

 Identificarea și controlul emoțiilor 

6. Să ne hrănim sănătos 

 Tipuri de de alimente  

 Sunt atent la ce cumpăr! 

 Ne hrănim sănătos! 

 Alimentație sănătoasă - recapitulare/evaluare 

 

7. Învățăm să ne comportăm 

 Modalități de prevenire a accidentelor și 

formelor de agresivitate în mediul școlar 

 Drepturile mele, drepturile colegilor 

 Să prevenim, să ajutăm! recapitulare/ evaluare 

8. Consumul și abuzul de substanțe toxice 

 Dușmanii sănătății - tutunul, medicamentele, 

substanțele interzise 

 

 

Resurse materiale: 

 obiecte de igienă personală; 

 seturi de planşe, fotografii; 

 benzi desenate, cărţi; 

 videoproiector, auxiliare,video youtube 

 bloc de desen, creioane colorate, hârtie glasată  

Forme de organizare: 

 activităţi frontale; 

 activităţi individuale şi pe grupe; 
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 activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali; 

 jocuri, concursuri. 

Modalități de evaluare: 

 Teste, chestionare online – kahoot, liveworksheets 

 Probe orale 

 Probe practice, miniproiecte 

 Portofolii letrice şi digitale 

 

Bibilografie:  

1. Educaţia pentru Sănătate în Şcoala Românească, Buletin Informativ, MEC, 2002-2003 

2. Educaţia pentru Sănătate, Curriculum la decizia şcolii, Ed. Exclus SRL, Bucureşti, 2003 

3. Popescu, Octavian (coord.) - Educaţie pentru sănătate în şcoală, Ed. Fiat Lux, Bucureşti, 2003 

4. Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate prin OMEDC nr. 

4496/2004 

 

 

ASPECTE ESENȚIALE PENTRU O VIAȚĂ ECHILIBRATĂ 

 

Prof. Isabela Samfirescu 

Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, jud. Timiș 

 

 Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva lucruri foarte importante și 

anume: durata somnului, alimentația, mișcarea, stresul, consumul de alcool, fumatul, educația. 

 Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte 

sunt suficiente. Cercetătorii au descoperit că cel mai bun interval de somn pentru refacerea trupului şi 

sufletului este între 22.30 şi 06.30. Orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din 

timpul dimineţii sau al zilei. Somnul este foarte important, întrucât 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. 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), 
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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 zahar, iar spre bază, alimentele sănătoase. 

 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. 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. 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească din activitatea noastră zilnică. Este recomandat să se facă 

mișcare cel puțin 30 de minute, zilnic. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii, precum și la prevenirea diverselor afecțiuni ale coloanei vertebrale și la 

apariția diverselor boli. Există nenumărate moduri în care puteţi evita sedentarismul: alergaţi în parc, 

mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de 

grădină.  

 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. 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 cardiace şi 

digestive, agravarea astmului şi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi până la depresie, atacuri de 

panică şi izolare socială. 

 Evitarea stresului se poate realiza prin controlul emoțiilor. 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 
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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 

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 

benzpiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, ammoniac, 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. 

 În concluzie, un stil de viaţă sănătos înseamnă să facem zilnic alegeri sănătoase, atât pentru 

propria persoană, cât şi pentru cei dragi nouă, ceea ce nu este deloc uşor, dar cu voinţă şi perseverenţă 

putem reuşi. Trebuie doar să ne dorim suficient acest lucru! 
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ALIMENTELE SĂNĂTOASE PROMOVEAZĂ VIAȚA 

Prof. Fănica Săceleanu  

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 

       Este adevărată această afirmație după care ne ghidăm mulți atunci când renunțăm la anumite 

mâncăruri preferate? Hai să vedem în ce măsură putem să judecăm, având mai multe situații și 

argumente pro și contra ideii din titlu. 

      Este foarte adevărat faptul că organismul uman se regenerează din ceea ce are. Noi, pentru că îl 

„alimentăm” cu mâncare, aceasta din urmă se transformă în celulele corpului după o perioadă de timp. 

O dată la 28 de zile, pielea noastră se regenerează din proteinele, lipidele şi glucidele alimentelor pe 

care le mâncăm. Ficatul, o dată la cinci ani. Oasele, o dată la 10 ani. Deci, putem afirma că devenim 

ceea ce mâncăm. 

      Însă nu aici este problema. Problema constă în faptul cum abordăm și cum percepem noi acest 

lucru. Nu este corect să considerăm mâncarea nesănătoasă precum fast food-ul, toxică. Este, da, o 

mâncare nesănătoasă din punctul de vedere al conținutului mare de grăsime sau al înlocuitorilor. Nu 

este indicat să mâncăm prea des aceste mâncăruri. 

     Vrem să trăim sănătos. Asta ce înseamnă? Să mâncăm numai fructe, legume și carne albă? Aici 

greșim unii dintre noi. Organismul nostru are nevoie de conținuturile tuturor categoriilor alimentelor. 

De la paste făinoase la salată verde, noi trebuie să le consumăm pe toate. De aceea, alimentele bogate 

în carbohidrați își au suprafața lor în piramida nutrițională. 

     Alimentele „vii” sunt alimentele crude. Acestea nu au fost gătite, fierte, călite, puse la cuptorul 

cu microunde, congelate, coapte sau înăbuşite. În consecinţă, ele se află în starea lor naturală şi conţin 

toate enzimele. Aceste enzime alimentare reprezintă forţa vieţii, aflată în hrană, care înlesneşte procesul 

de digestie. Fructele şi legumele crude, cerealele şi seminţele 

încolţite – toate conţin enzime alimentare. Organismul nostru are 

nevoie de cantităţi considerabile de astfel de enzime pentru a se 

hrăni, pentru a avea energie şi pentru un metabolism echilibrat. 

 Carbohidraţi buni - În această categorie intră carbohidraţii 

la care nu s-a adăugat zahăr rafinat: de exemplu fructe, pâine 

neagră din făină integrală, cereale, orez şi legume. Aceşti 

carbohidraţi sănătoşi conţin zaharuri naturale, pe care organismul 

le poate metaboliza uşor şi lent pentru o funcţionare echilibrată a 
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creierului, o stare emoţională bună şi un nivel adecvat de energie. 

     Alimente ecologice sau organice - sunt acelea în compoziţia cărora nu a intrat nicio substanţă 

chimică. Produsele ecologice sunt cultivate pe terenuri care nu au fost stropite cu substanţe chimice 

pentru fertilizare sau pesticide. Ţine minte: dacă alimentele pe care le consumi au fost stropite cu 

substanţe chimice sau provin de pe terenuri tratate în prealabil, atunci acele substanţe, care sunt toxice, 

vor pătrunde în celulele organismului tău şi în fluxul sanguin. Cine poate şti ce daune produc? 

Numeroase studii arată că substanţele chimice care produc în organismul nostru nu îmbunătăţesc starea 

noastră de sănătate, ci din contră, o degenerează. 

     Proteine bune - Proteinele vegetale sunt uşor de descompus de către organism. Quinoa este un 

exemplu de proteină vegetală foarte uşor de digerat. Este sub formă de boabe şi se poate face o fiertură 

foarte gustoasă din ea. Varza conţine şi ea o formă de proteină mult mai eficientă, mai ieftină şi mai 

sănătoasă decât proteina din carne. Amestecul de leguminoase cu boabe de cereale generează, la rândul 

său, o proteină completă, uşor de digerat şi care intensifică metabolismul. 

    Grăsimile bune au o reputaţie extrem de proastă. În această eră a alimentelor cu conţinut redus 

de grăsime sau chiar lipsite complet de grăsime, cruciada împotriva grăsimilor aproape că a luat-o 

razna. Cei mai entuziaşti susţinători ai acestui curent au ajuns să condamne până şi alimentele bogate în 

uleiuri nutritive, precum alunele, seminţele sau avocado, dar nimeni nu a putut vreodată să dea vina pe 

avocado pentru o afecţiune cardiovasculară! 

 Organismul uman nu poate produce acizi graşi, aşa că trebuie să-i luăm din hrana pe care o 

consumăm. 

      Alimentele neprocesate sunt alimente la care nu s-au adăugat substanţe chimice sau altfel de 

aditivi. Ele se află în starea lor originară, aşa cum au crescut în natură. Nu au fost modificate. Unele 

alimente ambalate conţin încă elemente şi ingrediente în starea lor naturală.  
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UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS PENTRU ORICE ȘI LA ÎNDEMÂNĂ 

 

Prof. Mirela Stroe  

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

 Motto: „Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, 

mintea și spiritul, ci și perspectiva unui om.” – James H. West 

 

 Modul de viaţă ne influenţează direct sănătatea. Astfel, abordarea unui stil 

de viaţă sănătos ar fi primul pas pentru sănătatea noastră. Însă conceptul de „stil de 

viaţă sănătos” este unul complex şi necesită o concentrare a eforturilor noastre asupra depăşirii unor 

obiceiuri dăunătoare. 

 Un stil de viață sănătos reprezintă un mod eficient de menținere a stării noastre de sănătate și 

reducere a riscurilor îmbolnăvirii prin: alimentație sănătoasă și bogată în nutrienți, exerciții fizice 

efectuate cu regularitate, renunțare la fumat, alcool, iar toate acestea corelate cu momente de somn și 

odihnă. 

 Principiile unui stil de viață sănătos: 

 Dieta echilibrată 

 De multă vreme se dezbate despre ceea ce înseamnă dieta perfectă. Nu există o dietă perfectă 

care să funcționeze pentru fiecare persoană de pe întreaga planetă. Fiecare persoană are un set diferit de 

cerințe nutritive pentru a se menține sănătoasă. 

 Dieta ar trebui să ne ofere cel mai bun aport posibil de nutrienți pentru a permite corpului nostru 

să fie cât mai sănătos. O dietă perfectă ar trebui sa fie bogată în nutrienți: proteine, carbohidrați, 

grăsimi, vitamine, minerale și apă. Este bine sa alegem alimente bogate în vitamine și minerale. 

 Alimentele sunt cele mai bogate în nutrienți atunci când sunt proaspete, deci trebuie alese 

alimente proaspete cât mai des. Consumul de carbohidrați cu moderație este important pentru echilibrul 

hormonal. Procentul de calorii din carbohidrați este mult prea mare pentru mulți oameni. Carbohidrații 

stimulează eliberarea de insulină. Consumul de proteine sau grăsimi cu carbohidrați este un mod de a 

încetini eliberarea de zahăr. Acest lucru poate ajuta la prevenirea vârfurilor de insulină, ceea ce este 

benefic pentru organism. 

 Mâncarea procesată sau un produs alimentar este o combinație de alimente și/sau substanțe 

chimice care au fost supuse unui tip de prelucrare pentru a le face mai gustoase sau mai accesibile. 
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 Ceea ce punem în farfurie reprezintă alegerea personală a fiecăruia dintre noi, de aceea sfatul 

meu este acela de a ține seama de câteva aspecte care ne pot ajuta în păstrarea unui stil de viață sănătos: 

 Respectarea celor trei mese principale ale zilei, fără a exclude micul dejun; 

 Reducerea consumului de grăsimi: lactate, mezeluri, foietaje, dar și a consumului de dulciuri, 

sucuri, alimente cu conținut mare de zahăr; 

 Evitarea alimentelor prăjite, în favoarea celor gătite la cuptor, fierte sau înăbușite; 

 Consumul moderat de sare și condimente picante; 

 Includerea în alimentația zilnică a fructelor și legumelor de sezon. 

 Apa este o componentă a sănătății trecută cu vederea. Aportul de lichide nu este bine să fie nici 

în cantitate foarte mare, nici foarte mică. Trebuie găsit echilibrul de apă potrivit pentru fiecare, pe baza 

nivelului de activitate, a temperaturii exterioare și a ratei de transpirație. De asemenea aportul de calorii 

trebuie adaptat la consumul fiecarei persoane în parte. 

 Cele mai grave greşeli în ceea ce priveşte stilul de viaţă sănătos sunt cele alimentare. Întâi, 

alimentele pe care le alegem pentru a le consuma, dar la fel de importantă este combinarea lor. O dietă 

variată şi echilibrată, un consum cât mai mare de alimente neprocesate termic şi de alimente bogate în 

fibre, minim de sare, zahăr şi grăsimi sunt câteva din principiile importante pentru o dietă sănătoasă. 

 Exercițiul fizic 

 În general, se recomandă să facem cel puțin 30 de minute de exerciții pe zi.  

Mersul într-un ritm rapid este suficient - atât timp cât crește ritmul cardiac! Acest lucru permite nu 

numai să ardem excesul de calorii și să consolidăm mușchii și oasele, dar ajută și la controlul tensiunii 

arteriale, al colesterolului și al nivelului glicemiei. În plus, acest lucru contribuie la scăderea nivelului 

de stres și ne ajută să dormim mai bine. Ajută, de asemenea, să dobândim o stare de relaxare, să evităm 

schimbările de dispoziție, să îmbunătățim stima de sine și să atingem o stare de satisfacție personală. 

Poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a dezvolta o activitate socială sănătoasă atunci când 

exercițiul este practicat cu alții. 

 Activitatea socială 

 Viața socială este de fapt un aspect fundamental al sănătății. Izolarea socială poate duce la o 

deteriorare treptată și ireversibilă a abilităților fizice și psihice, inclusiv a dizabilității fizice și a 

demenței. 

 Echilibrul mental 

 Aceasta nu se referă doar la existența bolilor psihice, ci la starea de bunăstare emoțională și 

psihologică. O sănătate mentală bună este necesară pentru a menține și dezvolta abilități cognitive, 

relații sociale și pentru a face față provocărilor personale și profesionale ale vieții de zi cu zi. 
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Stresul, oboseala și anxietatea sunt, printre altele, unele dintre semnele care indică faptul că starea 

mentală nu este în întregime sănătoasă. 

 Stimularea intelectuală 

 Nu doar corpul are nevoie de exerciții fizice! Stimularea intelectuală vă ajută la menținerea 

bunei funcționări și evitarea deteriorării cognitive și apariția demenței. Este bine să încercăm să oferim 

creierului un antrenament obișnuit cu exerciții care îmbunătățesc memoria, atenția, capacitatea de 

concentrare și învățarea de noi subiecte. Acest lucru va ajuta la evitarea sau cel puțin la întârzierea 

apariției acestor probleme. 

 Somn de bună calitate 

 Este necesar să dormim bine și un număr adecvat de ore, cel puțin 8 ore pe noapte. Acest lucru 

va ajuta să ne odihnim și să generăm energie pentru ziua următoare. Insomnia este o cauză a 

hipertensiunii arteriale, a bolilor de inimă și a bolilor psihice, metabolice și endocrine. 

 Obiceiuri și produse toxice 

 Tutunul, alcoolul și drogurile au un impact foarte negativ asupra sănătății. Până în ultimii ani, 

exista o credință populară potrivit căreia o cantitate mică de vin sau bere zilnic este în regulă, dar noi 

studii au dovedit că și acest lucru poate influența sănătatea noastră într-un mod negativ. 

 Beneficiile unui stil de viață sănătos 

 Beneficiile unui stil de viață sănătos sunt aproape nelimitate. A avea obiceiuri și rutine 

sănătoase ne va permite să rămânem activi și să ne atingem obiectivele. În acest sens, satisfacția noastră 

internă va crește și va rămâne la cel mai înalt nivel. Nu trebuie să uităm că, dacă nu suntem sănătoși, 

șansele noastre de a face activități care ne plac sunt reduse drastic. Cu obiceiuri sănătoase, vom vedea 

doar beneficii, atât pentru noi înșine, cât și pentru societatea care ne înconjoară. Oboseala va fi redusă 

atunci când faceți orice activitate fizică, deoarece veti câștiga forță. Când vă simțiți bine cu 

dumneavoastră, o veți exprima pe dinafară, iar cei apropiați o vor simți și ei. În acest sens, relațiile 

sociale se vor îmbunătăți. Vă veti odihni corect, ceea ce vă va face plin de energie în fiecare dimineață. 

Veți lua decizii corect datorită echilibrului mental pe care îl aveti. Acest echilibru mental vă va ajuta să 

evitați căderea în consumul de substanțe toxice. Veți fi activ, reducând la minimum riscul de rănire. 

Veți avea o dietă variată și echilibrată care vă va face corpul și mintea să rămână puternice și sănătoase. 

 Importanța unui stil de viață sănătos 

 Dacă ar trebui să alegeți între a trăi un stil de viață sănătos sau o viață care nu este sănătoasă, 

probabil ați alege primul. Acest lucru se datorează faptului că tuturor ne place să ne simțim cât mai 

bine. Mulți oameni confundă trăirea unei vieți sănătoase cu faptul că sunt sclavi ai unei diete sau a unor 

exerciții fizice. A gândi așa este o mare greșeală. Nu vă gândiți la asta în acest fel, deoarece vă veți 
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simți pus sub presiune inutilă și veți dori să evitați un stil de viață sănătos din cauza fricii. Obiceiurile 

de viață sănătoase nu constau în diete extreme pentru a pierde în greutate, ci în mese sănătoase, zilnice. 

Dacă urmați o dietă pentru a slăbi, aceasta va consta adesea în a mânca mai puțin decât are nevoie de 

corpul dumneavoastră. Cu această opțiune, veți fi, de asemenea, constrâns la a renunța la multe 

alimente. Pe de altă parte, dacă urmați o dietă sănătoasă și echilibrată, nu va trebui să renunțați la 

niciun fel de mâncare din dieta dumneavoastră sau să vă simțiți flămând sau să săriți peste mese în 

timpul zilei. În ceea ce privește exercițiile fizice, acestea trebuie adaptate la posibilitatile organismului 

fiecăruia, pentru a se obține un maxim de beneficiu. 
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PRINCIPII ALE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Rodica Șargu  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Pentru a fi sănătoși, cea dintâi condiție este să ne dorim acest lucru! Toate studiile medicale 

recente, dar nu numai cele medicale, arată fără dubiu că majoritatea bolilor sunt produse sau întreținute 

în mare parte de un stil de viață greșit și pot fi evitate sau ne putem ajuta în tratarea acestora dacă 

acordăm o mai mare atenție câtorva aspecte: ce, cum, când și cât mâncăm, cât de multă mișcare fizică 

facem, câtă apă bem, cum ne expunem la soare, ce fel de aer respirăm, cât suntem de mulțumiți/ 

împăcați cu ceea ce facem, cât și cum ne odihnim. Pe scurt, stilul nostru de viață trebuie să fie în 

beneficiul organismului nostru, nu împotriva lui. 

Fiecare dintre factorii esențiali care ne influențează calitatea stilului de viață este guvernat de 

principii care, respectate, contribuie la construirea unui ”stil de viață sănătos”. 

Nutriția ne învață că alimentele nu trec doar prin tubul digestiv, ci și prin filtrul rațiunii, iar 

excesele și carențele alimentare, atât cantitative, cât și calitative ne influențează sănătatea.  

În funcție de programul personal, asigurarea a 2-3 mese regulate pe zi trebuie să intre în lista de 

priorități a fiecăruia. Dar acestea sunt cu atât mai benefice dacă le însoțim și cu minimum 20 de minute 

liniștite pentru fiecare masă.  

Am auzit frecvent că masa de dimineață trebuie să fie o masă consistentă, iar cina, masa cea 

mai ușoară a zilei, trebuie să fie servită cu câteva ore înainte de culcare, astfel ca stomacul și tubul 

digestiv să se poată odihni în timpul somnului. Programul nostru zilnic vine însă cu diverse piedici în 

realizarea acestui ”ideal” de alimentație și doar voința noastră ne poate ajuta să respectăm un program 

al meselor. 

Nu este recomandat să consumăm apă sau alte lichide în timpul mesei pentru că digestia este 

întârziată și îngreunată. Alimentele se vor consuma cât mai aproape de starea lor naturală sau se vor 

folosi metode de preparare care să schimbe cât mai puțin structura inițială a alimentului.  

Compușii fitochimici sunt substanțe fără valoare nutritivă, care se găsesc în toate alimentele de 

origine vegetală, dar cu o acțiune extraordinar de benefică în lupta împotriva bolilor. Efectele acestora 

au fost descoperite relativ recent și constituie o adevărată revelație prin acțiunea lor ca antioxidanți 

împotriva radicalilor liberi, generatori ai bolilor. Iată câteva exemple de compuși fitochimici:  

o alil-sulfuri din usturoi și ceapă  
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o fitați din cereale și leguminoase  

o lignani din semințele de in și din soia  

o izotiocianații din crucifere (varză, broccoli, conopidă etc.) 

o acidul elagic din struguri, căpșune, zmeură și nuci  

o izoflavonoidele din soia 

o flavonoizi, carotenoizi (caroten, licopen și luteină) 

o terpenoizi dintr-o mulțime de produse vegetale etc. 

Mișcarea fizică este vitală pentru organism. Viața e ”gustată” mai bine, iar buna dispoziție pe 

care o oferă mișcarea fizică este de durată, desigur cu condiția să facem din asta un obicei, nu doar o 

întâmplare. Hormonii responsabili de această stare de bună dispoziție, care urmează exercițiului fizic, 

s-au dovedit a fi promotori ai sănătății. Exercițiul fizic combate depresia, înlătură anxietatea și combate 

stresul. Ajută la menținerea unei greutăți corporale potrivite prin dezvoltarea musculaturii și arderea 

grăsimilor. Stimulează gândirea, voința și favorizează cultivarea unei dispoziții optimiste, pozitive. 

Exercițiul fizic trebuie practicat în mod regulat și, pentru a fi eficient, trebuie să dureze cel puțin 

15-20 minute, fără întrerupere, într-un ritm vioi. Beneficiile cele mai mari se ating adoptând un 

program de exerciții fizice zilnice, care să dureze 30-40 minute. 

Apa este folosită de organismul uman în cantități imense. De aceea, pentru a ne ajuta cât mai 

bine corpul, ideal este să bem 8 pahare de apă pe zi, iar vara chiar mai mult, pentru că eliminăm mai 

multă apă prin transpirație. 

Lumina înseamnă viață. Și pentru organismul omenesc razele soarelui au multe funcții 

importante, precum sintetizarea vitaminei D, stimularea sistemului nervos și a glandelor endocrine, 

reglarea ritmurilor biologice, stimularea imunității. Iluminarea defectuoasă duce la scăderea capacitații 

de muncă fizică și intelectuală, la scăderea randamentului la învățătură al școlarilor și chiar la 

îngreunarea efectului terapeutic la bolnavii cu spitalizare îndelungată. 

Aerul este esențial pentru viață. Probabil că am putea supraviețui câteva săptămâni fără hrană, 

câteva zile fără apă, însă cu siguranță am rezista numai câteva minute fără aer. Cinci minute fără aer 

provoacă leziuni ireversibile la nivelul celulelor nervoase, cu consecințe grave asupra sănătății, 

amenințând viața. 

Odihna a fost numită chiar „vitamina O”. Identificăm fără mare efort câteva componente ale 

sale: somnul (odihna fizică), odihna spirituală, recreerea, meditația. Administrarea timpului astfel, încât 

să asigure spațiu pentru fiecare dintre aceste componente, contribuie la o odihnă reală. Dacă revizuim 

modul în care muncim și punem timp ”deoparte” pentru recreere, fie că este vorba despre a citi o carte 
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sau a vorbi la telefon cu un prieten, vom constata că felul nostru propriu de a ne recrea ne fortifică 

mintea, ne schimbă atitudinea. 

Respectarea acestei minunate mașinării care este corpul nostru și acordarea de atenție din timp 

oricărui semnal de alarmă care indică faptul că ceva anume nu este în regulă într-un anumit loc din corp 

pot face ca majoritatea problemelor să poată fi remediate. Este benefic să încercăm să controlăm ceea 

ce gândim și simțim. Să transformăm ”energia fricii” într-una pozitivă, schimbând pur și simplu 

sentimentul de frică cu un altul, de coloratură pozitivă: o amintire plăcută, trăită în trecut sau proiectată 

în viitor, o rugăciune, o meditație, o muzică preferată, o lectură plăcută. 

Sentimentele de bucurie, de bună dispoziție, de recunoștință și de mulțumire pentru că existăm 

au o chimie favorabilă sănătății. Corpul nostru fizic este templul spiritului și mintea sănătoasă nu poate 

fi decât într-un corp sănătos. 
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SĂNĂTATEA PRIN MIȘCARE 

Prof. Anișoara Teodorescu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

Motto: “Esența fericirii este sănătatea, iar a sănătății e mișcarea”. -  James Thomson 

 

Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se 

recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem.  

Să fii sănătos nu înseamnă numai o alimentaţie echilibrată şi un regim de viaţă fără factori 

nocivi (tutun, alcool, drog), ci şi o activitate fizică regulată. Sedentarismul atinge cote alarmante în 

zilele noastre şi este un factor de risc considerabil pentru afecţiuni precum: boală coronariană, 

hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, sindrom metabolic, diabet zaharat, obezitate, 

osteoporoză, afecţiuni ale coloanei. 

Modul de viaţă actual favorizează sedentarismul: stăm aşezaţi din ce în ce mai mult în faţa 

televizorului ori a computerului, folosim maşina, ascensorul sau scările rulante, astfel că ne mai rămân 

puţine ocazii să ne folosim capacitatea fizică. 

Activitatea fizică moderată se recomandă pentru 30 de minute pe zi, iar cea intensă, 20 de 

minute, de trei ori pe săptămână. Copiii şi adolescenţii au nevoie de cel puţin o oră de mişcare pe zi 

pentru o dezvoltare armonioasă.  

Beneficiile obţinute în urma exerciţiilor fizice nu sunt vizibile imediat. Corpul trece printr-o 

serie de transformări şi are nevoie de timp pentru a se adapta schimbărilor. Practicarea sportului ajută la 

arderea grăsimilor din organism, implicit, ajută la eliminarea kilogramelor în plus și contribuie la 

reglarea greutății corporale.  

Mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și depresiei, întărește mușchii, inima, ba 

chiar întregul sistem cardio-respirator. Persoanele care fac sport și au o viață activă din punct de vedere 

fizic, au articulațiile foarte mobile, un echilibru al coloanei vertebrale și flexibilitate. Exercițiile fizice 

îmbunătățesc considerabil concentrarea psihică și ulterior, rezistența fizică. Activitatea fizică practicată 

regulat ameliorează funcţiile cardiace şi respiratorii, menţine greutatea normală, scade grăsimile din 

sânge, înlătură stresul. Mersul pe jos, alergatul, sporturile de echipă practicate în aer liber, mersul pe 

bicicletă sau pe role sunt la îndemâna oricărei persoane care vrea să-şi înlocuiască stilul de viaţă 

sedentar cu unul activ. 

http://www.fitness-nutritie.ro/importanta-sportului-in-viata-noastra/
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Sportul ajută la creșterea respectului de sine și încrederii în forțele proprii și consolidează 

calitățile de lider, crește imunitatea, reglează metabolismul; sportul ajută la eliminarea, cu ajutorul 

procesului de transpirație, a grăsimilor, toxinelor și impurităților. Deja e lucru știut că mersul pe jos are 

efecte unice asupra sănătății noastre, mai ales pentru cei care nu au timp să facă sport în adevăratul sens 

al cuvântului. Este ideal să urmezi un program de exerciții dacă ai un stil de viaţă sedentar și ai 

probleme cu somnul. Dacă eşti o persoană care nu practică în mod regulat un sport, este recomandat să 

mergi pe jos cel puțin zece minute zilnic pentru a îmbunătăţi calitatea somnului.  

O oră pe zi nu este mult, poate nu la sala de fitness, dar acasă sau în parc, odihnindu-ne mintea, 

ne putem pune la lucru corpul! Dacă mergem la bazin sau la sala de fitness, dacă mergem în parc cu 

rolele, bicicleta, sau dacă mergem să facem jogging este mai puțin important! Important este să facem 

acest lucru în fiecare zi! Antrenându-ne corpul, ne antrenăm și mintea, aducând în viața noastră o stare 

de bine! 

Activitatea fizică ne face să ne menținem sănătoși și inteligenți pe măsură ce îmbătrânim. Dacă 

nu facem mișcare o perioadă mai lungă de timp, mușchii ni se pot atrofia. În timpul antrenamentelor, 

sângele este pus în mişcare, iar creierul se menține într-o formă mai bună. 

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

 ne lungește viața și calitatea acesteia 

 mișcarea ne scapă de grasimi 

 ne motivează să ne depășim limitele 

 putem să dormim mai liniștiți 

 ne ajută să avem încredere în noi înșine 

Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, atunci când 

facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și… creierul! Sportul ne face mai deștepți. Cum? Prin 

eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are ca rezultat generarea de noi 

neuroni. 

Sportul este una dintre puținele modalități descoperite de oamenii de știință de a genera noi 

neuroni. Neuronii cei noi iau naștere în hipocamp, centrul învățării și al memoriei, dar mecanismul nu 

este cunoscut cu exactitate. Explicația pare să fie aceea că, la nivel celular, un influx de calciu este 

generat, activându-se factorii de transcriere din neuronii existenți. Creierul începe să piardă din țesutul 

nervos după vârsta de 30 de ani, motiv pentru care această descoperire este deosebit de importantă 

pentru activitatea cerebrală umană. 
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Este bine cunoscut efectul sportului asupra organismului uman, în boli precum Alzheimer și 

Parkinson, asupra cărora sportul are efecte preventive și terapeutice. Aceste boli progresează prin 

pierderea de neuroni, iar mișcarea fizică vine să compenseze acest lucru. 

Sportul este recunoscut și pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți memoria. 

Iată cum, dacă facem sport, ne vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere! 

Mișcarea așadar ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice 

asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 de minute de la momentul în care începem să 

facem sport. Aceasta reduce discomfortul fizic provocat de exercițiu și induce un sentiment de bună 

dispoziție. De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot contribui la starea noastra de sănătate! 

Activitatea fizică îmbunătățeste funcțiile cognitive și contribuie la echilibrul emoțional. În 

timpul exerciţiilor se antrenează un numar mare de grupe musculare din corp, acesta fiind o terapie 

minunată pentru persoanele care suferă de anxietate. În cazurile de depresie moderată, mișcarea este de 

un real ajutor, deoarece are rolul de a îmbunătăţi starea de spirit prin stimularea producţiei de 

serotonină şi dopamină. Aceste două substanțe secretate de creier se află în strânsă legătură cu starea de 

bine. 

 Intensificarea activității fizice are urmări pozitive. Creşte: 

 Performanța intelectuală 

 Interactivitatea 

 Încrederea în sine 

 Stabilitatea emoțională 

 Independența 

 Echilibrul, capacitatea de autocontrol, stăpânirea de sine 

 Memoria 

 Percepția 

 Popularitatea 

 Satisfacția sexuală 

 Starea de bine 

 Eficiența în muncă 

Exercițiile fizice au un rol bine definit în menţinerea sănătății, acest lucru fiind cunoscut din 

cele mai vechi timpuri. Este unanim cunoscut faptul că atât corpul uman, cât şi psihicul au nevoie de 

exerciţii fizice pentru a-și menține integritatea și o bună funcționalitate. 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 

Prof. Nicoleta Teodorescu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

  

 Odată cu situația pandemică existentă, sistemul de educație a trecut la un an școlar în varianta 

de predare-învățare-evaluare atât online - la distanță, cât și hibrid - cu distanțare. Stilul de viață al 

elevilor și al cadrelor didactice s-a schimbat semnificativ. Sub amenințarea acestui COVID-19 a trebuit 

să se dezvolte abilitățile digitale într-un ritm rapid. Utilizarea tehnologiei în mediul educațional vine cu 

avantaje și dezavantaje pentru elevi și cadre didactice. 

 Unul din avantajele învățării online îl reprezintă posibilitatea de a lucra la distanță. Vreți să 

locuiți într-un mediu rural, departe de instituțiile de învățământ? Nu este o problemă - acest lucru este 

posibil cu siguranță atunci când lucrați online, deoarece nu este necesar să fiți prezenți fizic. 

 Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze 

informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare 

automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai 

multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii lor. Unele platforme ajută chiar la 

notarea activității elevului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, deoarece mulți 

profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă 

epuizați după o zi de lecții. Trebuie doar să vă asigurați că sunteți într-un loc cu o conexiune de internet 

stabilă. 

 Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta – cadrul didactic joacă în 

continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria 

cadrului didactic, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței, atât 

pentru cadrul didactic, cât și pentru elev.  

https://sites.google.com/site/oviatasanatoasalatara/importanta-sprtului
https://www.misiunea150.ro/importanta-exercitiului-fizic-pentru-organism
https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/influenta-pozitiva-a-exercitiilor-fizice-in-intarirea-sanatatii-a-prevenirii-si-inlaturarii-diferitelor-deficiente-profesionale/
https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/influenta-pozitiva-a-exercitiilor-fizice-in-intarirea-sanatatii-a-prevenirii-si-inlaturarii-diferitelor-deficiente-profesionale/
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 Procesul de predare-învățare-evaluare online poate avea și o serie de dezavantaje. În primul 

rând, în această pandemie se regăsesc cadre didactice ale căror competențe în domeniul online sunt 

destul de slabe, iar accesul elevilor la internet în unele gospodării nu există, nu au semnal la telefon, ori 

nu au un computer/ laptop/ tabletă/ telefon mobil. Sunt familii cu mai mulți copii în care părinții care 

lucrează de acasă trebuie să împartă resursele TIC și spațiul de lucru cu copiii lor. Unii părinți nu pot 

sprijini copiii în vederea utilizării adecvate a resurselor online, multora dintre elevi le lipsește o 

imprimantă și consumabile necesare tipăririi fișelor de lucru sau materialelor primite.  

 Sprijinul pe care în mod tradițional îl oferă profesorii elevilor cu nevoi speciale sau cu 

dificultăți de învățare este greu de oferit online. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să 

reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 

identificarea elevilor cu probleme reale. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi 

notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele 

mai multe ori, la altă resursă digitală online duce la o monitorizare dificilă a învățării online. Indiferent 

dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ lumea digitalizată, preluarea tehnologiei în clasă, este o 

dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită! 

 Odată cu izolarea fizică, în lumea digitalizată, este necesar să ne modificăm rutina 

comportamentală zilnică. Este indicat să facem un orar, de preferat săptămânal, în care să includem:  

 o dietă care trebuie controlată riguros, pentru a fi sănătoasă și a nu duce la creșterea în greutate; 

activități sportive care în asociere cu dieta contribuie la un stil de viață sănătos; 

 vizionarea unui film, citirea unei cărți; 

 activități în comun cu familia (gătitul, jocuri de societate, activități casnice); 

 o igienă corectă, timp de somn, relaxare; 

 dezvoltarea unor alte abilități cum ar fi: creșterea, sădirea plantelor și copacilor, pictura, muzica 

etc. 

 Astfel putem să transformăm izolarea fizică în oportunități de dezvoltare personală. 

 În concluzie, perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare 

obișnuită, întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, izolarea ne 

afectează pe diferite paliere, iar învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe 

care atât elevii, cât și profesorii o experimentează.  
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ABORDAREA CONCEPTULUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Cosmina Toader  

Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

 

Stilul de viață reprezintă un subiect foarte des abordat, mai ales în științele sociale, în domeniul 

medical, dar și în domeniul sportului. 

De-a lungul timpului s-au dat multe definiții conceptului „stil de viață”. De reținut este însă 

definiția mai largă a lui Robert Stebbins care spune că stilul de viață reprezintă „un set distinctiv de 

paternuri de comportament împărtășite, care este organizat în jurul unui set de interese sau condiții 

sociale, sau amândouă, care este justificat și explicat printr-un set de valori, atitudini și orientări, și 

care, în anumite condiții, devine baza pentru o identitate socială comună a celor care îl împărtășesc.” 

Analizând definiția lui Stebbins, putem aprecia, în funcție de setul de interese, de valori și de 

condițiile sociale ale fiecărui individ, că stilul de viață se împarte în două ramuri: stil de viață sănătos și 

stil de viață nesănătos. Cum este de dorit ca stilul de viață ales să fie unul sănătos, mă voi opri și eu 

asupra câtorva aspecte legate de acesta.  

În sens restrâns, stilul de viață sănătos reprezintă un stil de viață zilnic care intensifică și crește 

rezervele de energie ale organismului, contribuie la menținerea sănătății și la salvarea sau îmbunătățirea 

stării de sănătate. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, stilul de viaţă al unei persoane are o influenţă de 

50% asupra sănătăţii sale, în timp ce mediul înconjurător şi factorul ereditar au o însemnătate de doar 

20% pentru sănătatea persoanei, iar medicina are o contribuţie de doar 10% la sănătatea persoanei. 

Ceea ce ne arată că persoana însăşi este responsabilă pentru sănătatea sa, pentru bunăstarea sa şi pentru 

starea corpului. Şi că doar omul este cel care îşi poate menţine corpul, întregul organism în perfectă 

stare sau poate să accepte să trăiască cu o potenţială stare de boală, lucru care poate să răpească din 

bucuria vieţii. 

https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/rise-online-learning-benefits-and-challenges-teachers-part-one-benefits
https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/rise-online-learning-benefits-and-challenges-teachers-part-one-benefits
https://www.edupedu.ro/daniel-david-despre-schimbarea-stilului-de-viata-in-perioada-epidemiei-un-ghid-practic/
https://www.edupedu.ro/daniel-david-despre-schimbarea-stilului-de-viata-in-perioada-epidemiei-un-ghid-practic/


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

186 

 

Principalele componente care asigură un stil de viață sănătos sunt: odihna, alimentația sănătoasă 

şi hidratarea, munca și mișcarea, educația, natura și factorii naturali. În ceea ce privește somul, acesta 

trebuie să fie între 7-9 ore pe zi. Alimentația sănătoasă presupune mai puțină mâncare animală și mai 

multă mâncare vegetală, mai ales fructe și legume proaspete. Pentru o bună hidratare, trebuie să bem 

minim 2 litri de apă  pe zi, evitând băuturile care ne-ar putea afecta sănătatea: cafea, energizante, 

sucuri. Munca trebuie să fie intensă, de 8 ore pe zi, iar mișcarea nelipsită zilnic, minim o oră de 

activități sportive.  

S-a demonstrat că există o relaţie directă între regimul alimentar şi controlul greutăţii. 

Adoptarea unui  regim alimentar sănătos duce la o serie de consecințe benefice: 

1. Controlul Greutăţii. O alimentaţie echilibrată ne ajută să ne păstrăm nivelul de energie ridicat. 

Pentru acest lucru este neceasr să consumăm o varietate de mâncăruri din grupele alimentare de bază: 

fructe, legume, cereale, proteine şi lactate. 

2. Creşterea şi Dezvoltarea. Creşterea şi dezvoltarea normală a copilului se bazează pe o nutriţie 

adecvată, pe o dietă corespunzătoare. Copiii care primesc o hrană sănătoasă tind să fie mai energici şi 

mai activi și chiar au rezultate mai bune la școală. 

 3. Anti-îmbătrânirea. O hrană sănătoasă poate duce la creşterea speranţei de viaţă şi ne poate 

menţine sănătatea pe măsură ce înaintăm în vârstă. Unele substanţe, dintre care multe sunt antioxidante, 

pot stopa inflamaţiile şi pot inhiba câteva dintre modificările degenerative asociate cu îmbătrânirea.  

4. Întărirea sistemului imunitar. Sistemul nostru imunitar are nevoie atât de macronutrienţi: 

proteine, carbohidraţi şi grăsimi, cât şi de micronutrienţi: vitamine şi minerale, care sunt furnizate prin 

consumarea unei hrane sănătoase. Prin realizarea procesului de regenerare celulară şi printr-o 

alimentaţie adecvată, putem să fim mai rezistenți la infecţii.  

 5. Starea de spirit. O hrană sănătoasă se traduce, se reflectă şi printr-o stare de spirit mult mai 

bună. Dacă avem o dietă care este bogată în zahăr sau care conţine amidon, s-ar putea să suferim de 

oscilaţii ale glicemiei, lucru care ne poate provoca stări de iritabilitate sau de tristeţe. 

Așadar, este necesar să acordăm mare atenție stilului de viață, adoptând un stil cât mai sănătos, 

fapt care ne conferă oportunitatea de a ne bucura de o viață frumoasă și de calitate. 
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ALEGEM UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
                                                         

Prof. Zorina Tudor  

                                                     Liceul Tehnologic Construcții Mașini Mioveni, jud. Argeș 

 

           Stilul nostru de viață este modul în care trăim. Un stil de viață activ este compus dintr-o 

varietate de elemente şi obiceiuri: ceea ce mâncăm, ce bem, nivelul de exercițiu, cât de bine dormim, 

cât de bine gestionăm stresul și adaptăm situațiile stresante, comportamentul nostru și modul în care 

interacționăm cu oamenii. Este, de asemenea, afectat de modul în care gândim și cum vedem viața în 

general. 

           Termenul de calitate a vieții se referă la bunăstarea generală a indivizilor şi a societăților.     

Termenul este utilizat într-o gamă largă de contexte, inclusiv în domeniile dezvoltării internaționale, 

asistenței medicale și politicii. Calitatea vieții nu trebuie confundată cu conceptul de standard de viață, 

care se bazează în primul rând pe venit. 

 Alimentația corectă. Poate unul din cei mai importanți factori pentru menținerea unui stil de 

viață sănătos este alimentația, iar aici mai întâi de orice alt principiu este vorba de cumpătare. Adică a 

nu se consuma în exces nici sare, nici piper sau alte condimente este perfect adevărat, dar dacă anumite 

persoane pot menționa rapid că nu consumă sare în exces, trebuie avut în vedere și consumul de 

murături sau de alimente care sunt bogate în conținutul lor de sare. 

          De asemenea, tot la alimentație trebuie menționat și consumul de lichide, este adevărat că puține 

persoane pot menționa că au un consum de doi litri de apă per zi, în acest consum minim recomandat 

trebuie într-adevăr adăugat și consumul de lichide scos din alimente. Aportul suficient hidric va ajuta în 

primul rând datorită faptului că organismul uman este în majoritate apă, dar și pe lângă aceasta, 

conținutul hidric mai are un efect benefic în ceea ce înseamnă aspect estetic, deoarece un aport 

suficient de apă va opri ridarea. 

          În aportul alimentar trebuie avută în vedere și oprirea excesului de alimente, deoarece obezitatea 

este un flagel tot mai pregnant în România, și aportul de alimente în exces, cât și o subponderabilitate 

(întâlnită în special la sexul feminin) sunt două extreme care nu mai pot fi similare cu un stil de viață 

sănătos. 

           În alimentație intră și consumul de maxim o dată pe lună a mâncării de tip fast-food, deoarece 

recomandarea generală ar fi să nu se consume astfel de mâncăruri, dar deoarece acest lucru este poate 

utopic, este mai real dacă recomandarea se rezumă la consumul acestor tipuri de mâncăruri la o dată pe 

lună maxim. În mâncarea fast-food intră și mâncarea ce s-ar denumi mâncarea de cuptor microunde, 

adică mâncarea congelată la care nu se aduce niciun adaos și care are un timp de expirare mare. 
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            Consumul de legume este un factor foarte important și măcar o legumă să fie prezentă la fiecare 

masă. Fructele vor constitui prin componenta de citrice un element esențial în sistemul nostru imunitar, 

dar vor și asigura o serie de vitamine care alături de legume nu pot fi extrase în cantitate atât de mare 

sau atât de ușor disponibile în alimentație. 

            O alimentație echilibrată este de fapt cheia unei vieți sănătoase, adică o alimentație care să nu 

cuprindă un exces de zaharuri, deși și acestea într-o doză mai mică sunt perfect necesare, la care trebuie 

să se adauge și un consum de fructe și de legume, dar practic din orice categorie a nutrienților adică a 

mineralelor, vitaminelor, proteine, glucide și lipide. 

 Mișcarea fizică. Mișcarea fizică nu reprezintă doar sportul de performanță. Este recomandat ca 

zilnic să se facă un minim de 30 de minute de mișcare fizică, aici poate intra și mișcarea fizică minimă 

care este efectuată în timpul activității profesionale sau mișcarea fizică care este realizată prin traseul 

care este parcurs (pe jos) de la și până la serviciu. Acesta reprezintă un minim necesar și nu timpul 

benefic de mișcare fizică. 

         Mișcarea fizică va preveni afecțiunile cardiace, dar va spori și capacitatea pulmonară, cât și tipul 

de respirație; mișcarea fizică va ajuta și în menținerea unei posturi a corpului corectă, fapt pentru care 

va estompa posibilitatea de patologii ale coloanei vertebrale. 

 Odihna. Asigurarea unui timp de odihnă suficient este esențial pentru o activitate cerebrală 

eficientă și pentru o refacere adecvată a organismului. Un timp de odihnă fiziologic înseamnă o 

perioada de 7-9 ore de somn per noapte și preferabil noaptea, deoarece odihna diurnă nu poate fi la fel 

de odihnitoare ca cea nocturnă. 

          De asemenea, trebuie avut în vedere ca orele de somn să presupună o odihnă adecvată a 

organismului, adică să nu existe factori perturbatori ai somnului, să nu existe prea multe momente de 

întrerupere a somnului (din diferite cauze). 

          Insomnia poate nu doar scurta durata de viață, dar poate cauza o funcționare deficitară a 

organelor interne și o serie de disfuncții, cât şi o înrăutățire per general a calității vieții care în speță va 

produce un dezechilibru din ceea ce se denumește o viață sănătoasă. 

 Igiena. Igiena este obiceiul care se învață încă din copilărie și debutează cu igiena orală, adică a 

menține dinții curați și o spălare pe dinți în fiecare dimineață și seara, igiena înseamnă totodată și 

spălarea corectă și repetată (ori de câte ori este necesară a mâinilor), pe lângă igiena evidentă a 

întregului organism. 

          O igienă adecvată reprezintă un principiu de bază dintr-un stil de viață sănătos, deoarece adesea o 

igienă precară și în copilărie este asociată cu Hepatita A (denumită și hepatita “mâinilor murdare”), dar 
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nu doar atât. O igienă precară înseamnă și posibilitatea de infecții multiple și repetate care vor ataca 

organismul, care vor fi contactate prin absența acestei igienizări adecvate. 

 Viciile 

         Fumatul este în mod evident asociat cu o viață nesănătoasă. Fumatul poate produce o serie de 

patologii pulmonare, ale buzelor sau faringiene ori laringiene. Fumatul este asociat cu o frecvență mai 

mare a cariilor, dar și cu un creier în permanență mai slab oxigenat, așadar acest viciu nociv nu poate fi 

asociat cu un stil de viață sănătoasă. 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. 

          Un alt viciu evident este consumul de alcool. A consuma alcool în special într-o cantitate 

moderată și nu zilnic nu este în mod evident patologic. A se consuma după o masă copioasă și cu un 

conținut bogat lipidic sau greu metabolizabilă (cum este cazul unei mese bogate în carne de porc sau 

grăsimi) este recomandat a se consuma ulterior ca și un adjuvant la digestie un pahar de vin roșu. 

Totodată după consumul de pește se poate recomanda un pahar de vin alb, sau după o mâncare foarte 

bogată în grăsimi se poate recomanda consumul unui alcool mai puternic. Însă acest consum trebuie să 

fie rezumat doar la atât și nu la a se realiza un obicei din aceasta cu recurență zilnică sau la o cantitate 

prea mare. Nutriţioniştii spun că un singur mililitru de alcool are şapte kilocalorii. Tot ei spun că 

bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 unităţi de 

alcool (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur).  

         Important de reţinut este că adoptarea unui stil de viaţă sănătos este un proiect pe termen lung. 

Rezultate nu apar peste noapte şi nici schimbarea nu se face peste noapte. Trebuie stabilite obiective 

realiste, multă răbdare şi conştiinţa că fiecare pas contează. 

 Moderația. Moderația în alimentație, moderația în consumul de orice fel de substanțe, 

moderația stresului și managerierea acestuia, astfel încât să nu afecteze prea mult organismul, 

moderația și în vicii: moderația în consumul de alcool sau moderația în consumul de cafea nu vor 

afecta stilul de viață sănătos, dacă reprezintă doar moderație. 

 Gândirea pozitivă versus stress. Este poate foarte dificil să ne gândim ce înseamnă o viață 

fără stres, cu orice categorie am discuta, vor menționa de stresul pe care aceștia îl resimt la serviciu, dar 

tot stresul poate fi resimțit și în viața domestică sau practic în orice aspect al vieții. 

        Deși este aproape imposibil a elimina stresul din viața cotidiană se poate măcar diminua, sau 

măcar se poate încerca a se privi diferit raportarea la stres, prin a se încerca a se aborda o gândire 

pozitivă. 
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        Astfel că orice persoană poate traversa perioade mai bune sau mai rele, însă modul cum ne 

raportăm la aceste perioade sau modul cum privim aceste lucruri reprezintă, în fapt, viața cu mai puțin 

stres. Este modul cum vom permite ca stresul să ne afecteze tot mai puțin. 

        Beneficiile unui stil de viață activ sunt următoarele: 

- risc mai mic de boli cardiace, accident vascular cerebral sau diabet 

- crește flexibilitatea și libertatea de mișcare 

- oase mai sănătoase 

- risc mai redus de osteoporoză sau fracturi, inima mai sănătoasă 

- se îmbunătățește starea de bine și se reduc simptomele de depresie și anxietate 

- stima de sine crescută 

- se îmbunătățesc memoria și funcțiile cognitive 

- se reduce nivelul de stres 
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BENEFICIILE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS LA ADOLESCENȚI 

 

Prof. Nicoleta-Delia Tudose  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind o “stare de bunăstare fizică, 

mentală și socială completă și nu doar absența bolii”. 

 Un stil de viaţă sănătos implică mai multe aspecte: o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, 

însoţită de obiceiul de a practica activităţi fizice, alături de bunăstare emoţională şi spirituală şi de 

combaterea factorilor de risc care periclitează sănătatea. Neglijarea acestor reguli de bază, în 

combinaţie cu practicarea unor obiceiuri nesănătoase, precum fumatul, consumul regulat de alcool, 

abuzul de droguri sau medicamente, conduce la un stil de viaţă nesănătos. Obiceiurile alimentare şi 

modificarea stilului de viaţă pot ameninţa sănătatea oamenilor, de aceea menţinerea unei stări corecte 

de nutriţie este esențială, mai ales într-o perioadă în care sistemul imunitar trebuie să fie puternic, 

pentru a putea combate efectele infecţiilor virale şi, în special, efectele infecţiei cu SARS-CoV-2. 

 Cadrele didactice și specialiștii care lucrează cu adolescenți (psihologi, consilieri școlari) au 

constatat de-a lungul timpului că există trei factori principali de care depinde succesul școlar al oricărui 

elev: starea emoțional-afectivă, alimentația și somnul. 

 Cercetările și studiile efectuate pe populații școlare diferite, din țări și regiuni diferite, confirmă 

că grijile, depresia și anxietatea scad performanțele școlare. Ne putem întreba: ”Și ce mari griji are un 

adolescent?” Potrivit ar fi să ne gândim cum performăm noi, ca adulți, la locul de muncă atunci când 

avem probleme în familie (un divorț, ne pierdem o persoană dragă, un copil rebel etc.). Știm bine că 

puterea noastră de concentrare și eficiența scad, uităm una-alta, nu ne atingem obiectivele. 

 Argumentele științifice dovedesc că gândurile negative afectează sistemul emoțional, de aceea 

este important să învățăm să gândim pozitiv. Atitudinea pozitivă atrage după sine o gândire echilibrată 

și o bunăstare emoțională. Astfel, doar cu alimentație sănătoasă, program regulat de somn și mișcare nu 

vei reuși să ajungi să ai un stil de viață sănătos pe termen lung. Stresul, starea emoțională negativă ne 

împiedică să luăm cele mai bune decizii, ne afectează memoria și judecata, precum și capacitatea de a 

învăța. 

 Adolescenții manifestă stres și anxietate din diverse motive: școala, familia, relațiile cu 

prietenii. Sunt, adesea, impulsivi, iar stările lor de spirit le pot spori această impulsivitate. Cu alte 

cuvinte, au nevoie să învețe cum să-și gestioneze stările de spirit. Exprimate civilizat în cuvinte, 
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sentimentele negative nu se mai pot concretiza în acțiuni negative și nu se mai ajunge la violență 

verbală și fizică.  

 Pentru a scăpa de stres găsește timp pentru relaxare, ascultă muzică, citește, ieși cu prietenii sau 

fă sport. Indiferent ce ai alege, asigură-te că îți place să o faci, pentru că atunci corpul eliberează 

endorfine care generează o stare de bine și confort. 

 O alimentație potrivită, echilibrată și bogată în nutrienți este esențială pentru creșterea și 

dezvoltarea fizică și mentală armonioasă a copilului, pentru asigurarea funcțiilor cerebrale implicate în 

gândire și învățare. Studiile au evidențiat că elevii subnutriți și cei care au o alimentație 

necorespunzătoare sau nesănătoasă sunt mai predispuși la probleme de învățare, schimbări dese și 

bruște ale dispoziției, hiperactivitate, probleme mentale, tulburări de somn și alergii. 

 Dietele bogate în proteine animale, acizi grași omega 3 și sărace în carbohidrați sunt cele mai 

indicate pentru elevi, în special dacă aceștia au probleme de atenție, deoarece stabilizează nivelul 

glicemiei, eliberează suficientă energie pentru învățare și mențin atenția concentrată. 

 Carbohidrații complecși, de tipul celor care se găsesc în orezul brun, favorizează o mai mare 

stabilitate a dispoziției copilului. Laptele, carnea slabă și carnea de pui sunt considerate ca având un 

efect liniștitor asupra psihicului copilului. Acizii grași nesaturați din uleiul de pește sporesc secreția de 

serotonină – hormonul fericirii. Consumul de cereale integrale, banane, spanac, linte și alune ne ajută 

să avem o stare de spirit bună. 

 Pe de altă parte, excesul de cofeină (care se găsește nu doar în cafea, ci și în Coca-Cola, Pepsi 

etc.) și de dulciuri rafinate sporește agitația, anxietatea și favorizează schimbările dispoziției, chiar 

apariția stărilor depresive, după unii specialiști. 

 Micul dejun este cea mai importantă masă înainte de ore. Trebuie să conțină fructe, iaurt, 

cereale, ouă, brânză proaspătă, șuncă slabă. Trebuie evitat consumul de carbohidrați (chipsuri, prăjituri, 

cereale cu ciocolată, snack-ri etc.), deoarece conferă o senzație de moleșeală, stimulând eliberarea de 

serotonină în creier, neurotransmițătorul care induce somnul. La masa de prânz sunt indicate salate 

proaspete, fructe proaspete (banane, mere, portocale, papaya), brânză proaspătă și carnea slabă (pui, 

ton). Cina poate să includă salate și legume proaspete, carne slabă și carbohidrați (paste făinoase, pâine, 

orez). 

 Pentru o alimentație sănătoasă, nutriționiștii recomandă să se combine alimente din toate 

categoriile, dar cu măsură și la ore potrivite. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Harvard, la baza 

piramidei alimentaţiei se află legumele, fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină 

integrală, secară, orez etc), uleiurile sănătoase. Acestea sunt o bună sursă de energie, prin urmare nu 

trebuie să lipsească din hrana noastră zilnică. În a doua parte a piramidei se află carnea de peşte, de 
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pasăre, ouăle, nucile, seminţele. Lactatele vor contribui la necesarul de calciu zilnic. În vârful 

piramidei, cercetătorii au pus alimentele pe care trebuie să le consumăm rar: carne roşie, unt, cereale, 

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

 O treime din alimentația copilului trebuie să includă cereale integrale (pâine, paste, orez brun, 

fulgi de secară, ovăz, grâu și porumb). Acestea sunt o sursă importantă de fibre, calciu, fier și 

complexul de vitamine B, dintre care vitamin B1 (tiamina) necesară pentru funcționarea normală a 

sistemului nervos central.  

 În alimentaţia copiilor aportul de legume şi fructe este absolut necesar, fiind principala sursă de 

carbohidraţi, de minerale şi vitamine. Pe lângă aceasta, fructele şi legumele reprezintă o sursă 

importantă de apă, care completează aportul de lichide zilnic, precum şi de fibre, absolut necesare 

pentru buna funcţionare a tubului digestiv. 

 Consumul insuficient de fructe şi legume pe perioade lungi de timp, precum şi monotonia în 

consumul acestora pot conduce la carenţe de vitamine şi minerale, care mai departe pot genera o gamă 

foarte largă de probleme de sănătate. Cel mai frecvent ne întâlnim cu imunitate scăzută, îmbolnăviri 

frecvente, mai ales probleme respiratorii, stare de oboseală permanentă, apatie etc. Aceste carenţe pot fi 

uşor prevenite printr-un aport corect de fructe şi legume; în cazul copiilor mofturoşi se poate recurge la 

utilizarea de sucuri naturale de fructe. 

 Peștele este o sursă importantă de minerale, proteine, vitamine și acizi grași omega 3. Se poate 

consuma de două ori pe săptămână, de preferat peștele oceanic (macrou, somon, sardele) în locul celui 

de apă dulce sau de crescătorie. De asemenea, fructele de mare, deși sunt o sursă importantă de proteine 

și minerale, pot fi periculoase dacă provin din ape poluate. 

 Calciul este vital pentru dezvoltarea copilului, sursele cele mai importante fiind laptele, iaurtul, 

brânzeturile, soia, tofu și alunele. Cele mai mari probleme legate de dentiția copilului apar din cauza 

lipsei de calciu. Consumul exagerat de dulciuri topește rezervele de calciu. Dinții cariați provoacă 

frecvent dureri și îl împiedică pe elev să învețe, degajă miros neplăcut – motiv de jignire din partea 

colegilor – și reprezintă o sursă de infecție în organism. 

 Consumul excesiv de sare este dăunător sănătății, deși sarea este un mineral esențial pentru 

organism. Toate produsele tip junk-food, fast-food și semipreparatele sunt sărate, așa că trebuie redus 

pe cât posibil consumul de afumături, salam, cârnați, pastramă, ceafă de porc, creme de brânză, pate, 

chipsuri, burgeri. 

 Desigur, să nu uităm și că modul de preparare are un rol important dacă vrei să urmezi un stil de 

viață sănătos. Se recomandă o dietă bogată în alimente neprocesate termic, iar cele gătite să fie făcute 

la aburi, la cuptor, pe grătar, fierte sau sote. 
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 O altă condiție esențială pentru succesul adolescenților este odihna, necesară pentru menținerea 

sănătății fizice și psihice. Studiile au arătat că dacă dormim într-o noapte cu două ore mai puțin decât 

avem nevoie, a doua zi avem probleme în a ne aminti ce avem de făcut, ce am învățat pentru ore. Un 

somn adânc și odihnitor te ajută să ai un sistem imunitar mai puternic, mai multă energie, să te 

concentrezi mai bine, să îți îmbunătățești memoria și să ai o stare generală mai bună. Lipsa de odihnă 

afectează grav capacitatea de concentrare a copilului, memoria, reacțiile și, în consecință, capacitatea 

lui de învățare. 

 Nu putem vorbi despre sănătate în lipsa mişcării fizice. Putem opta pentru orice fel de mişcare: 

alergarea în parc, sala de fitness, urcatul scărilor, mersul pe jos cât mai mult, plimbări sau grădinărit. 

Oricare sunt binevenite, în condiţiile în care toate sunt forme de a evita sedentarismul, care este cauza 

unor boli cu potenţial letal. Deci, fără mişcare nu există sănătate. Exerciţiile fizice aduc o serie de 

beneficii psihologice, dar şi fizice. 

 Mișcarea contribuie la menținerea unei stări de bine, a longevității și a sănătății generale, 

acestea fiind benefice atât pentru fizic, cât și pentru psihic – ajută la controlul greutății corporale, crește 

încrederea în sine și voința, menține sănătatea oaselor, mușchilor și a articulațiilor, stimulează 

imunitatea, reduce oboseala psihică. Pe scurt, nu poți avea un stil de viață sănătos dacă nu faci și 

mișcare în mod regulat. 

 Nici mintea nu trebuie neglijată când vrei să adopți un stil de viață sănătos, cu toate că mulți 

avem tendința să ne axăm pe alimentație și mișcare, eventual și relaxare și atât. Și creierul are de suferit 

când nu ne preocupăm de sănătatea noastră. De aceea, pentru antrenarea memoriei și dezvoltarea 

gândirii critice ar trebui să înveți o limbă străină, spre exemplu, sau să citești, să ai un hobby. Cert este 

că dacă te preocupi să îți stimulezi gândirea cu activități plăcute și în afara orelor de școală, vei avea 

parte doar de beneficii care te vor ajuta în călătoria spre un stil de viață sănătos. 
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ALIMENTAŢIA ŞI ROLUL EI ASUPRA SĂNĂTĂŢII  NOASTRE 

 

Prof. Arleziana Emilia Udma  

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman 

 

Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un impact 

semnificativ asupra sănătăţii şi stării noastre de bine.  

Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii trebuie să înţeleagă că alimentaţia corectă şi 

sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie integrată într-un stil de viaţă care va asigura 

starea generală de sănătate şi longevitatea. 

Niciun aliment nu poate aduce, singur, toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, 

ci doar o alimentaţie variată, moderată şi echilibrată. 

 Alege alimente sezoniere şi locale! 

Acest îndemn nu este doar pentru cei preocupaţi de stratul de ozon şi amprenta de carbon pe 

care o lasă producerea şi transportul alimentelor. Cumpărând produse locale, te asiguri că sunt 

proaspete, iar dacă vei cumpăra produse de sezon, îţi vei asigura un regim alimentar mai variat. Cel mai 

simplu mod să împaci ambele obiective este să cumperi de la producători locali, de obicei din zonele 

rurale. 

Poţi să găseşti produse de sezon şi în marile lanţuri de supermarketuri, însă de multe ori sunt 

aduse din alte zone. În pieţele mari şi pe marginea drumului poţi să ai surpriza să cumperi alimente 

provenite din alte ţări, prezentate ca fiind locale. Alimentele de sezon se bucură de cea mai mare 

încărcătură de nutrienţi, aşadar reprezintă cea mai bună alegere. 

 Ia micul dejun zilnic! 

La începutul unei zile, după o noapte de repaus alimentar, dar în care organismul nostru a 

continuat să funcţioneze, deci să consume energie, este un gest absolut firesc şi necesar să ne 

alimentăm, asigurându-ne astfel o şansă mai mare de rămâne sănătoşi şi de a preveni o serie de 

afecţiuni – s-a observat o creştere a incidenţei bolilor cardiovasculare la persoanele care nu obişnuiesc 

să mănânce micul dejun. Începând să ne alimentăm la primele ore ale zilei, putem să ne reglăm mai 

bine ritmul meselor şi cantităţile de alimente pe care le vom consuma pe durata întregii zile. 

Cei care nu obişnuiesc să ia micul dejun au un risc mai crescut de a creşte în greutate, iar în 

istoricul celor mai multe persoane cu obezitate se regăseşte lipsa micului dejun pe o durată de ani de 

zile. Deşi unii oameni sunt obişnuiţi să îşi înceapă ziua doar cu o cafea, ideal este să o savurăm după 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/7-nutrienti-de-care-dieta-ta-are-nevoie-3716587/
http://www.csid.ro/health/sanatate/grupa-sanguina-influenteaza-riscul-de-boli-cardiovasculare-9950409/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/cum-arata-micul-dejun-perfect-11784449/
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micul dejun. O cană de cafea stimulează metabolismul şi determină o activitate mentală mai intensă pe 

parcursul zilei. 

 Consumă alimentele adecvate! 

Baza alimentaţiei noastre ar trebui să fie alcătuită din alimente de origine vegetală. Legumele 

reprezintă cu adevărat hrană sănătoasă. Şi fructele de asemenea, însă ele ar trebui privite mai curând ca 

o completare a alimentaţiei, mai ales atunci când există probleme cu greutatea corporală. Motivul este 

cantitatea mai mare de zaharuri pe care acestea le conţin şi o valoare calorică mai crescută. 

Cantitatea minimă de legume şi fructe pe care ar trebui să le consumăm zilnic pentru a ne 

menţine starea de sănătate este de 5 porţii (o porţie este considerată a avea în jur de 80 de grame). Din 

categoria alimentelor de origine animală nu ar trebui să ne lipsească lactatele, sursă valoroasă de 

proteine de bună calitate, calciu şi alţi micronutrienţi, ouăle, peştele şi, în mai mică măsură, carnea. 

 Ia mereu în calcul beneficiile nutriţionale! 

Pentru cei mai mulţi dintre oameni, hrana reprezintă doar o sursă de plăcere – probabil cea mai 

la îndemână. Pentru o fracţiune mai mică, principala preocupare legată de alimentaţie este cea privind 

aportul de energie, respectiv conţinutul caloric al preparatelor. Însă realitatea este că în cazul celor mai 

mulţi dintre oameni, adevărata problemă nu constă în faptul că mănâncă prea multe calorii, ci că îşi 

asigură prea puţini nutrienţi importanţi, ceea ce face ca organismul lor să ceară permanent mai multă 

hrană. 

Trebuie să ne orientăm către alimente cu densitate nutriţională mare şi să evităm alimentele şi 

preparatele cu calorii goale, care aduc o cantitate mare de energie, fără ca aceasta să fie însoţită de 

micronutrienţi importanţi. Cafeaua solubilaăeste un exemplu de aliment adecvat, pentru că aduce o 

cantitate semnificativă de antioxidanţi şi, în acelaşi timp, o cantitate redusă de energie. 

 Găseşte-ţi timp să faci mişcare! 

Toată lumea ştie că pentru o viaţă sănătoasă trebuie să facem minim 30 de minute de mişcare pe 

zi. Însă de multe ori, programul nostru este atât de încărcat, încât pare aproape imposibil să ne acordăm 

acest răgaz pentru mişcare. Totul porneşte de la ierarhizarea priorităţilor: în momentul în care vom 

înţelege că mişcarea nu este o componentă opţională a vieţii noastre, ci una absolut necesară, în mod 

sigur vom găsi timp. 

Mişcare poate să însemne orice ne este la îndemână: deplasarea în mers, urcatul scărilor, 

grădinărit, muncă fizică. Mai important decât atât este să facem pasul următor şi să practicăm un sport, 

ceea ce înseamnă activitate fizică de intensitate moderată sau mare, care reprezintă şansa reală de a ne 

menţine în formă şi de a preveni o serie de afecţiuni medicale. 

 Cei mai periculoşi aditivi  

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/legume-crude-vs-legume-gatite-care-isi-pastreaza-mai-bine-vitaminele-10964125/
http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/consuma-fructe-cu-masura-12059379/
http://www.csid.ro/health/sanatate/cat-de-importante-sunt-lactatele-de-calitate-intr-o-nutritie-sanatoasa-5015440/
http://www.csid.ro/health/vitamine-si-minerale/calciul-11314537/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/ouale-de-ce-trebuie-sa-le-includeti-in-meniu-chiar-daca-aveti-probleme-cardiovasculare-10797080/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/bauturi-naturale-care-te-energizeaza-pe-loc-12107855/
http://www.csid.ro/diet-sport/sport/10-tipsuri-pentru-cele-care-nu-iubesc-miscarea-2812772/
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Organizațiile mondiale de sănătate au făcut  o listă cu cei mai periculoși aditivi prezenți în 

produsele alimentare. Majoritatea țărilor care îi folosesc sunt conștiente de nocivitatea lor și fac, sau au 

făcut deja, demersuri legislative pentru a-i scoate de pe piață. 

 E123 - este interzis în Statele Unite ale Americii și în fostele state sovietice. Se găsește în 

bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, brânzeturi topite și creme de brânză. Este considerat cel mai 

puternic cancerigen dintre aditivi. Din aceeași categorie face parte și E 110, care intră în componența 

dulciurilor, mai ales a prafurilor de budincă, colorându-le într-un galben atrăgător, apetisant, cunoscut 

și sub numele de „apus de soare“. 

 E 330 - produce afecțiuni ale cavității bucale și are acțiune cancerigenă puternică. Se găsește în 

cele mai multe sucuri care se afla în comerț. 

 E 102 - este un alt colorant care se gasește în dulciuri, mai ales în budinci. Are de asemenea 

acțiune cancerigenă.  

Aceasta listă a fost realizată cu ajutorul unui raport întocmit de Oficiul Consumatorilor din Piața 

Comună Europeană. Lista nu este completă, urmând a se face cercetări pentru descoperirea altor aditivi 

nocivi. 

În România au existat multe cazuri în care sănătatea populației a fost pusă în pericol. Sunt de 

referință cazurile în care coloranții din vopselele de ouă erau toxici sau alcoolul din oțet era un adevărat 

pericol pentru stomac. Cercetătorii din Uniunea Europeană se pot înșela în privința unor aditivi și astfel 

apar în comerț unele produse ce conțin substanțe toxice. A spune, însă, că „E“-urile sunt un pericol 

total în alimentație ar fi alarmist și neadevărat. Folosirea aditivilor în cantități mari ar periclita în 

primul rând calitatea produsului, iar oricare producător dorește ca alimentul său să se bucure de un loc 

cât mai bun pe piață. Consumul de aditivi în cantități bine stabilite nu afectează organismul. Pentru o 

mai mare siguranță a cetățenilor ar trebui ca autoritățile să asigure fonduri pentru dotarea 

laboratoarelor. Astfel, s-ar evita eventualele surprize neplăcute din partea producătorilor interni sau 

externi. Până atunci este bine ca atunci când mergeți la cumpărături să citiți cu atenție numele 

ingredientelor inscripționate pe ambalaj, iar dacă aveți nelămuriri, să vă adresați comerciantului sau 

direct la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. 
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O CONDIȚIE A SĂNĂTĂȚII - ALIMENTAȚIA CORECTĂ 

 

 Prof. Coculeana Zorilă  

Şcoala  Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 Dezvoltarea şi menţinerea structurii complexe a organismului uman presupune realizarea unui 

permanent schimb de diferite grupe de substanţe cu mediul înconjurător. O categorie importantă de 

substanţe o reprezintă "factorii nutritivi" sau "trofinele" din care rezultă energia necesară întreţinerii 

funcţiilor organismului şi desfăşurarea tuturor activităţilor, dar şi resurse materiale de reparaţie şi 

constituţie, pe care le foloseşte pentru repararea leziunilor, dar şi pentru creştere în perioada copilăriei. 

S-a demonstrat faptul că, în organismul uman mor şi se înmulţesc, milioane de celule. Alimentele 

reprezintă unul din cei mai importanţi factori ai mediului extern care influenţează sănătatea omului. Au 

particularitatea de a acţiona permanent şi lent asupra organismului influenţându-i dezvoltarea fizică, 

psihică şi capacitatea de muncă.  

 Creator al tuturor bunurilor materiale şi spirituale existente, omul a pus în slujba sa toate 

realizările ştiinţei şi tehnicii contemporane. Astfel pentru noi viaţa a devenit mai uşoară. Consumul de 

energie, pentru a ne câştiga existenţa, s-a redus simţitor. O contribuţie mare a revenit mecanizării şi  

automatizării proceselor de producţie, dezvoltarea transporturilor şi a confortului general.  

 Omul a devenit pe nesimţite un sedentar şi deci consumul de energie a scăzut. În acelaşi timp 

însă au intervenit schimbări importante şi în modul de alimentaţie al omului. Alimentele actuale, 

diferite, mai apetisante şi mai concentrate, au devenit mai accesibile omului şi ca urmare consumul 

acestora a crescut mult. În timp ce consumul de energie depus de omul modern în activitatea de zi cu zi 

a scăzut progresiv, în aceeaşi măsură hrana sa a devenit mai abundentă şi mai bogată în factori nutritivi.  

Corelat cu faptul că din ce în ce mai puţini copii şi tineri defăşoară activităţi fizice, se impune găsirea 

unor alternative de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut, activ şi sănătos. 

 Alimentaţia reprezintă o condiţie esenţială în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. O 

alimentaţie raţională şi corectă presupune un consum de alimente dirijat, după norme şi reguli dinainte 

stabilite. Primim atât de multe sfaturi de la nutriţionişti şi specialişti în domeniu, încât nu mai ştim ce 

produse putem consuma şi în ce cantităţi. O "cultură alimentară" poate fi dobândită prin intermediul 

unei educaţii corespunzătoare. Părinţii ar trebui să-şi înveţe copiii, de la cea mai fragedă vârstă, cum 

anume să se hrănească şi să introducă corect conceptul de alimentaţie sănătoasă.   
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 Deşi fiecare dietă ar trebui să fie personalizată, de aceea, un sfat de la o persoană avizată nu 

poate decât să te ajute, există totuşi câteva reguli de bază pentru a avea o alimentaţie sănătoasă. 

 O alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ este indispensabilă 

pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase, furnizând  organismului energia şi substanţele 

nutritive necesare unei bune funcţionări. Alimentaţia reprezintă unul dintre factorii esenţiali ai creşterii 

şi dezvoltării oricărui organism, o componentă indispensabilă în existenţa oricărui individ. Alimentul 

este factorul de mediu înconjurător cu cea mai mare influenţă asupra organismului uman. De felul în 

care este înţeleasă această realitate, alimentele pot avea o funcţie pozitivă în menţinerea sănătăţii sau 

dimpotrivă, pot să îl expună la îmbolnăviri. O alimentaţie raţională asigură existenţa şi capacitatea de 

adaptare la acţiunea în continuă schimbare a factorilor din mediul înconjurător. 

 Pentru acoperirea printr-o alimentaţie raţional organizată, a tuturor nevoilor vitale ale 

organismului este necesar să se ştie ce mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm şi când mâncăm. 

Alimentaţia trebuie să fie completă, adică să procure organismului proteine, glucide, săruri minerale şi 

vitamine în anumite proporţii. Cum niciun aliment nu conţine toate aceste substanţe în proporţiile 

corespunzătoare nevoilor organismului este necesară o alimentaţie variată care să cuprindă toate cele 

opt grupe în care sunt împărţite alimente în funcţie de valoarea lor biologică şi de substanţele pe care le 

conţin. 

  Majoritatea oamenilor consideră sănătatea din prisma a ceea ce oferă, presupunând că ei sunt 

sănătoşi atât cât pot fi şi, probabil, vor rămâne la această stare. Totuşi, foarte multe aspecte ale sănătăţii 

noastre sunt afectate prin ceea ce facem, prin ceea ce gândim. Având informaţiile corecte, putem alege 

în cunoştinţă de cauză şi să ne îmbunătăţim atât sănătatea, cât şi viaţa în ansamblu. Cu cât suntem mai 

sănătoşi, cu atât mai mult tonus, vigoare şi entuziasm vom prezenta şi, astfel vom dobândi obiective 

importante. În caz contrar, lipsa informaţiei conduce la limitări semnificative, generate de problemele 

de sănătate. 

 În lucrarea de faţă, doresc să evidenţiez că în foarte multe situaţii şi, mai îngrijorător, frecvent, 

uităm că banalizăm obiectivele, pe baza cărora sănătatea noastră poate fi sau nu aşa cum ne dorim. 

Consider că cel mai important obiectiv al acestei lucrări este de a ajuta să realizăm caracterul de 

unicitate şi să identificăm modurile prin care o persoană îşi poate susţine starea de sănătate bună, atât în 

prezent, cât şi de-a lungul vieţii.  

 Din programul unei alimentaţii sănătoase nu trebuie să lipsească fructele şi legumele, în stare 

crudă sau conservată. Pentru a le păstra proprietăţile iniţiale, este recomandată tehnica de gătire cu 

ajutorul aburilor. Prin prăjire sau fierbere, legumele îşi pierd multe din vitaminele pe care le conţin. În 

alimentaţie trebuie incluse şi pâinea, cartofii şi cerealele: cerealele integrale la micul dejun; orez sau 
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ovăz pe parcursul zilei, pâine integrală. Este bine ca cel puţin o masă pe zi să conţină unul din aceste 

alimente. Nu trebuie exclus consumul zilnic de produse lactate cu un conţinut mic de grăsimi, cum ar fi 

laptele sau iaurtul, dar şi un consum moderat smântână sau unt.  

 Performanţa şcolară a unui copil e în mare măsură influenţată de regimul lui alimentar. Pe lângă 

faptul că se află în perioada de creştere, copilul depune efort intelectual care trebuie susţinut printr-o 

proporţie echilibrată a nutrienţilor: făinoase, cereale, fructe şi legume, carne de pui sau de vită, lactate, 

ouă, nuci, alune, seminţe.  

 Copilul şcolar, preadolescent şi adolescent este foarte activ, în continuă creştere şi dezvoltare şi, 

în plus, este expus în mare măsură bolilor infecţioase care-i modifică apetitul şi creează unele dificultăţi 

în nutriţia curentă. În alimentaţia lor trebuie să se ia în consideraţie toate aceste aspecte şi să se 

adapteze dieta zilnică, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la vârsta copilului, starea fiziologică, 

activitate. 

 Majoritatea părinţilor nu sunt indiferenţi faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru 

firesc, aşa cum alimentaţia echilibrată condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea de 

muncă, mărirea rezistenţei organismului la factorii mediului înconjurător. 

 Nerespectarea sistematică a principiilor alimentaţiei raţionale duce la dezechilibrul proceselor 

fiziologice, la slăbirea organismului şi la apariţia diferitelor maladii. Alimentaţia trebuie să conţină 

toate substanţele nutritive necesare, care ar compensa pierderile organismului în urma activităţii vitale. 

 Proteinele sunt „materialul" de bază pentru creşterea organismului, o sursă de energie. Ele 

determină în mare măsură metabolismul, stimulează imunitatea organismului. Proteinele conţin 

aminoacizi indispensabili, care participă la toate procesele metabolice din organism, la buna 

funcţionare a organismului în ansamblu. Lipsa îndelungată a proteinelor din raţia copiilor încetineşte 

creşterea lor, dezvoltarea fizică, scade capacitatea de muncă intelectuală, imunitatea, se dereglează 

funcţionarea sistemului nervos şi a organelor interne. O sursă importantă de proteine o constituie 

produsele lactate, care la rândul lor contribuie la asimilarea proteinelor de origine vegetală. 

 Necesitatea în proteine depinde de mulţi factori: vârstă, tipul de activitate, condiţiile climatice 

etc. Organismul tânăr are nevoie de o cantitate mai mare de proteine. Consumul de proteine creşte şi în 

cazul slăbirii organismului, în perioadele de remisie și după un efort fizic şi intelectual îndelungat. 

  Lipidele constituie nişte compuşi organici, care intră în componenţa ţesuturilor organismului, 

participă activ la procesele metabolice, sunt surse de energie, măresc rezistenţa organismului. 

Principala sursă de lipide, o reprezintă alimentele de origine animală, cât şi cele de origine vegetală. În 

raţia alimentară a copiilor trebuie incluse untul, uleiul vegetal etc.  
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 Părinţii trebuie să ştie că, totuşi, consumul excesiv de produse bogate în lipide poate duce la 

obezitate, mai ales la copiii care duc un mod de viaţă sedentar, nu fac gimnastică sau lucru fizic, nu 

practică sportul. 

 Glucidele sunt indispensabile pentru organism, ele joacă un rol important în metabolism, 

eliberând energie. Produsele alimentare de origine vegetală sunt bogate în glucide: zahărul, pâinea, 

fructele şi legumele etc. Pentru copil este de preferat consumul de pâine neagră şi intermediară, care 

conţine mai multă celuloză şi combate astfel constipaţia. În plus, pâinea neagră are mai mult fier, 

fosfor, calciu şi magneziu decât pâinea albă. Cu toate acestea, acidul fitic din pâinea integrală 

contribuie la eliminarea unei cantități mai mari de calciu prin fecale, motiv pentru care trebuie să 

prevedem un aport sporit de calciu în alimentația copiilor. Pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă 

este necesar un raport optim de substanţe nutritive: proteine, lipide şi glucide în proporţie de 1:1:4. 

 De asemenea, un rol important în metabolism îl au microelementele: iodul, magneziul, cobaltul, 

fluorul, fosforul, natriul, fierul, calciul, kaliul, seleniul, zincul, cuprul etc. Acestea intră în componenţa 

celulelor şi ţesuturilor organismului, participă la diferite reacţii chimice, biochimice etc., de aceea raţia 

alimentară trebuie să fie variată şi în cantităţi suficiente pentru a aproviziona organismul. 

 Cantitatea suficientă de vitamine în organism contribuie la reacţionarea adecvată şi adaptarea la 

schimbările din mediul înconjurător. Ele condiţionează dezvoltarea armonioasă a organismului tânăr, 

funcţionarea normală a sistemului nervos, a organelor senzitive, măresc rezistenţa organismului la 

infecţii, participă activ la metabolismul proteic, lipidic, glucidic şi hidrosalin. 

 Hipovitaminoza şi avitaminoza se întâlnesc la persoane slăbite, cu patologii cronice, ele însă pot 

apărea şi la oamenii sănătoşi: deficitul de vitamine în produse, mai ales iarna şi primăvara, la 

persoanele ce muncesc fizic şi intelectual, la sportivi, la femeile gravide şi cele care alăptează copiii, la 

copii şi adolescenţi în perioade critice (stres, examene etc.). 

 Regimul hidric nu trebuie exclus din raţia alimentară. în rezultatul activităţii vitale organismul 

pierde mult lichid, care trebuie recuperat, deshidratarea fiind foarte periculoasă. Cantitatea de lichid din 

organism se restabileşte prin consum de ape minerale, sucuri naturale etc. Băuturile de tipul "Coca-

cola" sunt dăunătoare, mai ales pentru copii, deoarece ele conţin substanţe chimice, care excită 

mucoasa tractului digestiv.  

 Sănătatea impune cunoaşterea omului, a constituţiei acestuia, dar şi cantitatea de calorii din 

diferitele alimente, atât naturale cât şi cele preparate. Consumarea acestora nu reprezintă condiţia 

esenţială pentru a fi sănătos. Este nevoie de exerciţii fizice, ale căror efecte trebuie  cunoscute. 

Combinarea acestor două lucruri: consumul de alimente şi mişcarea, compun regimul de viaţă, fără a 
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uita de anotimp, schimbările atmosferice, vârsta individului. Dacă există o carenţă alimentară sau 

lipseşte mişcarea, corpul se va îmbolnăvi. 

 Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale. Sănătatea şi 

echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, 

contribuie, împreună cu alte elemente corecte de comportament, la o viaţă sănătoasă. În ceea ce 

priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. 

Organismul omului se menţine cu atât mai sănătos, cu cât alimentaţia este mai echilibrată și 

diversificată, individualizată, corect compusă din punct de vedere caloric şi care respectă raportul 

optim dintre substanţele principale, poate fi considerată a fi alimentaţie echilibrată.  

 Respectarea unui regim de viață și alimentar echilibrat reprezintă un factor de bază în 

mentinerea sănătății organismului. Se realizează astfel un schimb de substanţe cu natura înconjurătoare, 

proces care poartă denumirea de metabolism. Prin asimilarea în organism a acestora se asigură 

creşterea şi refacerea celulelor, precum şi desfăşurarea activităţii în condiţii optime, în timpul 

desfăşurării unor activităţi fizice, organismul cheltuieşte energie, exprimată în calorii. 

 Pentru a putea face faţă efortului şi pentru a-şi menţine starea de sănătate, organismul trebuie 

să-şi refacă pierderile suferite. Aceasta se realizează pe baza unei raţii alimentare corespunzătoare. 

Pentru ca ea să fie corect alcătuită, trebuie să sastisfacă mai multe cerinţe, dintre care menţionăm: să 

refacă integral pierderile energetice ale organismului, să cuprindă toate substanţele alimentare de bază 

(proteine, lipide, glucide, vitamine, aminoacizi, carbohidraţi, săruri minerale şi apă), să cuprindă 

alimente de bună calitate, uşor asimilabile, cu aspect, gust şi miros plăcut şi cantitate suficientă, pentru 

a da senzaţia de saturaţie. 

 În concluzie, raţia alimentară trebuie să satisfacă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

calitativ. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS – ESENȚA FERICIRII 

 

Chiriță Andra Geanina, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială Nr. 39 “Nicolae Tonitza” Constanța 

Prof. coord. Manea Marioara 

 

 Auzim adesea, în jurul nostru, că trebuie să avem “un stil de viață sănătos”, dar ce înseamnă 

asta mai exact? Conform OMS (Organizația Mondială a Sănătății), sănătatea reprezintă o stare de 

echilibru fizic, psihic și social, nu doar absența bolii. Un stil de viață sănătos ne poate ajuta atât din 

punct de vedere psihic, fizic, dar și financiar. În următoarele pagini vă voi prezenta câteva dintre 

lucrurile pe care noi le-am putea face pentru a avea un stil de viață sănătos și o stare de echilibru fizic, 

dar și psihic.  

 Alimentația sănătoasă, cea mai importantă 

 Conform ultimelor studii realizate, în ultimele 4 decenii rata obezității infantile la nivel mondial 

a crescut de 10 ori, numărul copiilor diagnosticați cu obezitate ajungând la aproximativ 124 de 

milioane. În România, 1 din 4 copii are probleme de greutate și 1 din 10 suferă de obezitate, iar 

numărul lor este în creștere. Soluția ideală ar fi ca această problemă să fie abordată de părinți, în școli, 

dar și în mediul online ceea ce, cu siguranță, nu se va întâmpla prea curând. Pentru asta am găsit, 

apăsând pe un singur buton, un concept destul de vechi care ar putea ajuta o mulțime de persoane dacă 

ar fi mai cunoscut. Probabil majoritatea dintre noi am auzit despre ,,Piramida Alimentației Sănătoase”, 

dar câți dintre noi am fost curioși să ne documentăm despre ea? Dacă ar fi să aproximez, în opinia mea, 

1 din 10 oameni au fost cu adevărat interesați de ea și de ceea ce înseamnă. Dar pentru ceilalți 9 o să 

explic în rândurile următoare despre ce este vorba.  

 Piramida este împărțită în 5 grupe. Avem grupa 1 – cea cu cele mai sănătoase și importante 

alimente până la grupa 5 – cea cu alimentele pe care ar trebui să le evităm cât de mult putem. Grupa 1, 

cea mai importantă, este alcătuită din: cereale, cartofi, pâine, orez și paste. În Grupa 2 avem, de 

asemenea, alimente pe care ar trebui să le consumăm cât mai des cu putință, respectiv, fructele și 

legumele. În Grupa 3 avem alimente pe care nu ar trebui să le consumăm în exces, deoarece au un 

conținut crescut de colesterol, respectiv: carnea și ouăle. În Grupa 4, avem alimente pe care, dacă le-am 

consuma în exces, ar avea consecințe negative asupra organismului, fiindcă conțin grăsimi saturate, 

respectiv produsele lactate. Iar ultima grupă, Grupa 5, vârful piramidei, conține un aport caloric mare, 
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fără însă a acoperi în mod satisfăcător toate principiile nutritive, respectiv: grăsimile, dulciurile și 

uleiurile.  

 Apa, esențială vieții  
 Este foarte important să bem cât mai multă apă posibil. De asemenea, este recomandat să ne 

începem ziua cu 1-2 pahare de apă caldă, în care să adăugăm o jumătate de lămâie (doar dacă 

organismul nostru suportă). Aceasta aduce mai multe beneficii: în primul rând, este vorba despre 

aportul de vitamina C, care joacă un rol important în stimularea sistemului imunitar. În acest fel poți 

preveni foarte simplu răceala și gripa. Pe de altă parte, vitamina C este cunoscută ca un antioxidant care 

contribuie la menținerea sănătății pielii și combate ridurile, dar și roşeața tenului. Vitamina C din 

lămâie ajută pielea să fie strălucitoare și omoară bacteriile care provoacă acneea. În același timp, 

Vitamina C are și proprietăți antiinflamatorii și ajută la vindecarea rănilor. Totodată, conținutul ridicat 

de potasiu stimulează activitatea cerebrală, menținând echilibrul sistemului nervos. Potasiul contribuie 

și la menținerea în cote normale a tensiunii arteriale. Lămâia are și rol de detoxifiere, întrucât curăță 

sistemul digestiv și stimulează enzimele naturale ale ficatului. În ajutor în această combinație vine și 

apa caldă, care stimulează tractul gastrointestinal și care ajută la eliminarea toxinelor. Nu trebuie uitat 

nici faptul că apa caldă cu lămâie acționează ca un diuretic natural. Zeama de lămâie duce la eliminarea 

toxinelor și, totodată, crește și ritmul urinării. Lămâia conține și o fibră numită pectină, care îți 

dă senzația de sațietate, cu alte cuvinte vei mânca mai puțin.  

 În ceea ce privește apa, aceasta este esențială pentru buna funcționare a oricărui organism. 

Așadar, începutul zilei cu o cană de apă caldă și lămâie ne stimulează starea generală de sănătate. De 

asemenea, apa este importantă pentru corp din următoarele puncte de vedere: menține temperatura 

corporală; protejează coloana vertebrală și țesuturile moi; contribuie la asigurarea unei digestii 

sănătoase; contribuie la eliminarea toxinelor din corp; ajută la transportarea oxigenului și substanțelor 

nutritive către toate celulele organismului; ajută la menținerea unei presiuni sangvine normale și 

stabilizează bătăile inimii; asigură producerea normală a salivei; umezește membranele mucoase din 

plămâni și cavitatea bucală; asigură menținerea unui nivel optim de electroliți în corp. Dar totuși, de ce 

ar trebui să bem apă? Cu ce ne ajută mai concret ? Păi, în primul rând, apa ajută la menținerea sănătății 

sistemului digestiv, ajută la menținerea unei greutăți corporale normale, contribuie la funcționarea 

normală a rinichilor, îngrijește pielea și, nu în ultimul rând, ameliorează migrenele și stările de 

oboseală. În general, se spune că ar trebui să bem aproximativ 2 l de apă pe zi.  

 Somnul, cel pe care majoritatea îl neglijăm 

 Somnul, deși poate nu pare, este cu siguranță, foarte important. În ultimii ani s-au tot făcut 

cercetări cu privire la importanța somnului pentru organism. Oamenii de știință din America au declarat 
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că somnul are, printre altele, rolul de a reface stocul unor anumite celule cerebrale. Altfel spus, în timp 

ce noi dormim, creierul este în continuare treaz și produce un material important numit mielina, 

material care are rolul de a proteja circuitele cerebrale.  

 De-a lungul timpului, cercetătorii s-au concentrat asupra neuronilor, studiind modul în care 

activitatea acestora diferă în starea de somn față de cea de veghe. Studiul a arătat că și alte celule ale 

sistemului nervos care produc mielina își modifică semnificativ modul de funcționare. Studiile viitoare 

ar putea clarifica dacă somnul afectează sau nu simptomele sclerozei multiple. În plus, oamenii de 

știință încearcă să descopere dacă lipsa de somn din perioada adolescenței ar putea avea consecințe 

asupra creierului, pe termen lung. Potrivit specialiștilor, somnul adânc permite organismului de a se 

recupera mai bine de factorii nocivi, cum ar fi stresul și razele ultraviolete - cu alte cuvinte, este 

adevărată remarca cu privire la somnul de frumusețe. Potrivit specialiștilor, persoanele cu vârste 

cuprinse între 18 și 64 de ani ar trebui să doarmă între 7 și 9 ore pe zi, iar cei peste 64 de ani ar trebui 

să doarmă 7-8 ore pe zi. În ceea ce-i privește pe copii, e nevoie de 10-12 ore pe zi.  

 Lipsa de somn reduce variabilitatea ritmului inimii și activitatea în timpul nopții, împiedicând 

funcționarea normală a inimii,  declanșează și procese inflamatorii în corp, ducând la un nivel mărit de 

proteina C-reactivă în sânge. Un studiu a arătat că durata redusă a somnului pe parcursul a 5 ani a 

dublat nivelul proteinei C-reactivă și de interleukina-6 în sânge. Aceste procese măresc predispoziția 

corpului către diferite boli, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, dar și depresie. Potrivit cercetătorilor, 

oamenii ar muri mai repede din cauza lipsei de somn decât de foame. Un om normal rezistă maxim 10 

zile fără somn și aproximativ 14 zile fără mâncare. Legat de acest aspect, un bărbat a încercat să intre 

în Cartea Recordurilor și a rezistat 18 zile, 21 de ore și 40 de minute fără somn. După această 

provocare extremă, bărbatul a avut mult timp halucinații, crize de paranoia, vedere încețoșată și a 

suferit pierderi de memorie. 

 Sportul, extrem de important  

 Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se 

recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. În primul rând, 

practicarea sportului ajută la arderea grăsimilor din organism, implicit, ajută la eliminarea kilogramelor 

în plus și contribuie la reglarea greutății corporale. 

 În al doilea rând, mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și depresiei, întărește 

mușchii, inima, ba chiar întregul sistem cardio-respirator. Și, nu în ultimul rând, persoanele care fac 

sport și au o viață activă din punct de vedere fizic, au articulațiile foarte mobile, un echilibru al 

coloanei vertebrale și flexibilitate. Exercițiile fizice îmbunătățesc considerabil concentrarea psihică și 

ulterior, rezistența fizică. Alte beneficii ale mișcării fizice sunt și creșterea coeficientului de inteligență, 

http://www.fitness-nutritie.ro/importanta-sportului-in-viata-noastra/
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lungește viața și îmbunătățește calitatea ei; aduce pozitivitate; întărește inima; pune sângele în mișcare; 

ne ajută să ne depășim limitele; ne dinamizează viața. Concluzia ar fi că sportul ar trebui să fie o parte 

importantă a vieții, pentru că existe multe beneficii, câteva fiind cele de mai sus. Indiferent de natura 

lui, sportul e foarte important! Concluzia? Nu poți avea un stil de viață sănătos fără a face mișcare 

regulat. 

 Socializarea  

 Cred că nimeni nu mă poate contrazice când spun că noi, ca oameni, avem nevoie de socializare 

la fel cum avem nevoie de apă, aer și mâncare pentru a supraviețui. Cu siguranță, după o zi obositoare, 

o conversație plăcută cu prietenii tăi îți poate ridica moralul mai mult decât ai putea crede. Cu cât am 

crescut, am realizat cât de mult avem nevoie de persoane apropiate ca vârstă, cu care să putem vorbi 

atât în momentele frumoase, cât și în momentele grele ale vieții noastre. Anul acesta, mai mult ca 

oricând, am învățat cât de importantă este comunicarea și socializarea și cât de greu ne este fără ea.  

 Acum, că am aflat ce este un stil de viață sănătos, consider că ar fi bine să aflăm și beneficiile 

pe care acesta le oferă: 

 Îți menține greutatea sub control 

 Reduce riscul de cancer 

 Ține sub control diabetul 

 Menține inima sănătoasă și previne riscul de AVC 

 Oase și dinți puternici 

 Stare de bine accentuată 

 Îmbunătățește memoria 

 Întârzie îmbătrânirea 

 Îmbunătățește sănătatea intestinală 

 Oferă un somn mai odihnitor 

 În concluzie, a avea un stil de viață echilibrat presupune să dozăm cu atenție toate cele descrise 

mai sus. Este important să reținem că acesta nu se întâmplă de azi pe mâine, ci este un proiect de durată 

care poate avea suișuri și coborâșuri. Cheia este să ne stabilim obiective realiste, să perseverăm și să 

avem răbdare.  
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4. Importanța somnului pentru sănătatea organismului tău - https://www.farmacialapretmic.ro  

5. Importanța sportului pentru o viață sănătoasă - https://www.edusoft.ro 

6. Top 10 beneficii ale unui stil de viață sănătos - https://www.fit4youdelivery.ro 

 

 

 

ARTELE MARȚIALE ȘI ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Cismaru Cezara-Antonia, clasa a V-a   

Colegiul Național “Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, jud. Timiş  

Prof. coord. Samfirescu Isabela 

 

 Artele marțiale aduc beneficii asupra corpului, dar și asupra spiritului. Solicită fiecare grupă 

musculară, îmbunătățesc flexibilitatea și echilibrul și dau o anumită putere și încredere persoanei care 

le practică atât la nivel fizic, cât și psihic. Cum multă lume vorbește despre karate ca artă marțială și 

sport aș vrea să clarific că, între acești doi termeni, există o diferență foarte mare. Arta marțială este o 

artă războinică, provenită din Asia și are o structură filosofică, precepte morale, elemente tehnice 

propriu-zise, tactică de luptă proprie cu obiectivul să formeze un caracter de luptător/ războinic 

practicanților.  

 Termenul de ,,artă marțială" cuprinde foarte multe școli, stiluri de luptă cu sau fără arme 

(Karate, Kung-Fu, Taekwondo, Aiki-Do, Kempo etc.), punându-se accent pe eficacitatea maximă în 

lupta reală.  

 Obiectivele artelor marțiale sunt: 

● formarea unui sistem de apărare și atac prin care să ajungi la victorie, să anihilezi adversarul cu 

minim de efort într-un timp cât mai scurt, scoaterea imediată din luptă a adversarului prin tehnici 

periculoase și foarte eficiente  

● formarea unei concepții psihice de luptător  

● demnitate  

● respect  

● hotărâre în lupta reală 

● stăpânire de sine în fața rănilor sau chiar a morții  

 Deci, într-o singură propoziție, artele marțiale au rolul de a forma luptătorul perfect pentru lupta 

reală. În schimb, sportul este o activitate specifică de întrecere în care se valorifică intensiv toate 

https://www.farmacialapretmic.ro/blog/335_Importanta-somnului-pentru-sanatatea-organismului-tau.html
https://www.farmacialapretmic.ro/blog/335_Importanta-somnului-pentru-sanatatea-organismului-tau.html
https://www.farmacialapretmic.ro/blog/335_Importanta-somnului-pentru-sanatatea-organismului-tau.html
https://www.edusoft.ro/
Top%2010%20beneficii%20ale%20unui%20stil%20de%20via?�%20s�n�tos%20-%20https:/www.fit4youdelivery.ro
Top%2010%20beneficii%20ale%20unui%20stil%20de%20via?�%20s�n�tos%20-%20https:/www.fit4youdelivery.ro
Top%2010%20beneficii%20ale%20unui%20stil%20de%20via?�%20s�n�tos%20-%20https:/www.fit4youdelivery.ro
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formele de practicare a exercițiilor fizice în vederea obținerii, de către individ sau colectiv, a 

perfecționării posibilităților morfofuncționale și psihice concretizate într-un record, o depășire proprie 

sau a partenerului (D. Ciosici).  

 În sport o regulă de bază este protejarea adversarului. Pentru asta există un regulament precis 

pentru toate ramurile sportive. Prin reguli se limitează loviturile periculoase, forța lor și îți delimitează 

părțile corpului care pot fi atacate. În sport lupți pentru puncte, medalii, iar în lupta reală lupți ca să 

rămâi în viață. Din acest motiv există o diferență foarte mare între lupta competițională și lupta reală.  

 În zilele noastre foarte multe stiluri de luptă s-au transformat în sporturi de contact și și-au 

pierdut noțiunea de artă marțială. Sportivii care la antrenamente se pregătesc doar pentru concurs, vor 

doar medalii, vor pierde farmecul și spiritul artelor marțiale.  

 Karate-do este o artă marțială japoneză care a apărut în insulele Okinawa la începutul anilor 

1900. În limba japoneză „kara” înseamnă gol, „te” înseamnă mână, „do” înseamnă cale, deci karate-do 

tradus este calea mâinii goale.  

 Karate-ul este împărțit în mai multe stiluri:  

1. Shotokan  

2. Wado-ryu 

3. Shito-ryu 

4. Goju-ryu 

5. Kyokushinkai 

 Centura neagră e simbolul misterios al omului perfect: neapărat integru, inteligent, puternic, 

pregătit să slujească binele. Sensei (cel care s-a născut înaintea ta/ maestrul/ mentorul) poartă centura 

neagră și, sub directa lui îndrumare, mișcările copilului, la început lipsite de coordonare, forță și viteză, 

încep să primească siguranță, precizie, iar corpul se supune minții. Dorința de a fi mai bun pe zi ce 

trece, perfecționarea continuă, sacrificiile cotidiene, succesul, eșecul, duritatea antrenamentelor 

cizelează, disciplinează, conduc spre nivelul de centură neagră. Ca deținător al centurii negre, sensei 

are obligația de a ajuta fiecare aspirant să-și găsească și să-și urmeze propria cale, să se autoeduce, să 

se autodepășească, să se respecte și să prețuiască societatea căreia îi aparține și pe care o reprezintă. 

 Ca în orice sport, planul alimentar joacă un rol important în atingerea obiectivelor propuse, în 

dezvoltarea unor abilități fizice pentru diverse stiluri de arte marţiale. Forța, viteza, coordonarea, 

flexibilitatea sunt doar câteva din deprinderile fizice pe care corpul uman le poate dobândi prin efortul 

fizic și un regim alimentar bine pus la punct.  
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 Nutriția sportivului este puțin diferită față de cea a celorlalți 

copii. Aceasta are la bază elementele alimentației sănătoase și este 

adaptată în funcție de ora și ritmul antrenamentelor și competițiilor 

sportive. Se aleg produse alimentare sănătoase, având în vedere 

diversificarea și consumarea acestora în cantitățile necesare.  

 Regulile de bază ale unei alimentații sănătoase:  

● alimentație diversificată;  

● porții echilibrate;  

● consum redus de grăsimi saturate;  

● consum corespunzător de fructe și legume;  

● consum corespunzător de cereale și pâine;  

● respectarea regulilor de igienă pentru siguranța alimentației.  

 Alimentația zilnică a sportivului trebuie să conțină cereale integrale, leguminoase, fructe și 

legume, deoarece acestea furnizează energia și nutrienții necesari pentru dezvoltarea acestuia.  

 Din punct de vedere caloric, mesele trebuie să conțină carbohidrați, proteine, lipide și lichide. 

Carbohidrații sunt depozitați de către organismul uman sub formă de glicogen, substanța care este ușor 

de utilizat ca și “combustibil”. Aceștia contribuie la asigurarea rezervelor de glicogen din mușchi, 

necesare pentru buna desfășurare a activității fizice. Surse de carbohidrați: pâine, cartofi, cereale, orez, 

paste, sucuri naturale din fructe, fructe proaspete sau uscate etc. Necesarul proteic al sportivului poate 

fi ușor acoperit prin adoptarea unei nutriții sănătoase și variate. Surse de proteine: carnea, peștele, 

laptele, ouăle, leguminoasele (fasole, mazăre, linte, năut), pseudocerealele (quinoa, amaranth).  

 Se recomandă evitarea consumului de calorii goale. Caloriile goale sunt produse alimentare 

foarte bogate în zaharuri sau grăsimi solide care oferă energie, fără să aducă beneficii nutritive. 

Exemple: mâncarea de tip fast-food, dulciurile concentrate etc. Sportivii au nevoie de grăsimi (lipide) 

în alimentația lor. Se recomandă evitarea consumului de grăsimi saturate animale cum ar fi: carnea 

grasă, slănina, untura, smântâna, unt foarte gras și a celor hidrogenate sau “trans” (margarinele). 

Acestea pot fi înlocuite cu peşte (somon, păstrăv etc.), ulei de pește, nuci, alune, semințe, avocado și 

uleiuri vegetale (ulei de măsline extravirgin).  

 Aportul de lichide este foarte important în sport. O pierdere de cel puțin 2% a greutății 

corporale prin pierderea de lichide poate scădea performanța sportivului. Prin transpirație, organismul 

își reglează temperatura internă. Copiii nu transpiră la fel de mult ca adulții, motiv pentru care riscul de 

a se supraîncălzi în timpul activităților fizice foarte intense este mai mare. Sportivii trebuie să se 

hidrateze înaintea antrenamentelor, în timpul antrenamentelor, cât și după terminarea acestora, 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 5, mai 2021 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

214 

 

corespunzător. Ei trebuie învățați să nu aștepte până când li se face sete, deoarece atunci sunt deja 

deshidratați. Sportivii sunt sfătuiți să aibă o sticlă de lichid la dispoziție, din care să consume pe 

parcursul activității fizice, la fiecare 15-20 de minute.  

 O dietă echilibrată din punct de vedere caloric, cât și al compoziției și diversității acesteia este 

importantă pentru sportivi, aceasta prevenind deficitele sau excesele de creștere. Deficitele de energie 

pot cauza stagnări în creșterea copiilor, pubertate întârziată, disfuncții menstruale la fete, scăderea 

masei musculare și creșterea riscului de accidentări. Excesul de energie poate conduce la 

supraponderabilitate și obezitate. 

 În concluzie, mesele trebuie să conțină carbohidrați, proteine și grăsimi. Se recomandă evitarea 

meselor bogate în fibre alimentare sau a celor care conțin multe grăsimi, deoarece acestea împiedică 

evacuarea alimentelor din stomac, făcând sportivii mai lenți, acest aspect afectându-le performanțele 

sportive. Timpul la care se ia masa este foarte important și trebuie individualizat. Pentru a stabili ce pot 

consuma înainte de antrenamente este important să știm ce preferă să mănânce sportivul, în acest fel 

ajutându-l să-și crească performanțele. 
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O VIAȚĂ ECHILIBRATĂ: MISIUNE POSIBILĂ 

 

Cîrjan Sofia, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş, jud. Argeş 

                                                                                     Prof. coord. Cojocărel Claudia 

 

 80% din sănătatea noastră depinde de modul în care ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă 

ne odihnim bine, depinde de gândurile, emoțiile și sentimentele pe care le experimentăm. Restul de 

20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător și sistemul de sănătate al țării în 

care trăim. Cu alte cuvinte, stilul de viață este suma alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi, care 

au un impact pe termen scurt sau lung asupra noastră.  

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea ca fiind nu absența bolii, ci, mult 

mai cuprinzător, starea de bine din punct de vedere fizic, mental și social.  

 Stilul de viață sănătos are la bază o alimentație echilibrată, activitate fizică zilnică și bunăstare 

emoțională, relațională și spirituală, implicând și o abordare preventivă, de combatere a riscurilor ce 

pot periclita sănătatea.  

 Prin contrast, un stil de viață dezechilibrat se referă la un comportament alimentar nepotrivit, la 

o gestionare deficitară a timpului nostru, la incapacitatea de a ne odihni sau de a ne relaxa, la un nivel 

ridicat de stres, la incapacitatea de a menține sau construi relații solide sau la modul în care gândim.  

 Tot Organizația Mondială a Sănătății afirmă că stilul general de viață al unei persoane are o 

influență de 50% asupra sănătății sale, mediul înconjurător și factorii ereditari au o însemnătate de câte 

20%, iar medicina are o contribuție de doar 10% la sănătatea persoanei. Concluzia este că noi înșine 

suntem primii responsabili pentru sănătatea și starea noastră de bine și că stă în puterea noastră să trăim 

echilibrat. 

 HRANA SĂNĂTOASĂ ȘI ECHILIBRATĂ 

 Hrana este sursa principală de macro și micro nutrienți, este important să consumăm o varietate 

cât mai mare de alimente din toate grupele de bază: legume, fructe, cereale, proteine și lactate; 

macronutrienții (proteine, carbohidrați și grăsimi) se găsesc în carne, lapte, ouă, cereale  integrale), iar 

micronutrienții (vitamine și minerale) se găsesc în fructe și legume. Hrana este sursa principală de 

macro și micro nutrienți, dar atunci când din anumite motive, aceștia lipsesc sau nu se regăsesc într-o 

cantitate suficientă în dieta zilnică, ne vin în ajutor suplimentele alimentare. Acestea sunt recomandate, 

de asemenea, în cazul persoanelor cu cerințe nutriționale specifice: femei însărcinate sau la menopauză, 
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bărbați aflați la andropauză, persoane vârstnice, persoane care urmează diete restrictive sau care fac 

sport intens. 

 Reducerea cantității de alimente procesate (mezeluri, mâncare de tip fast food), de zahăr, făină 

albă, sare, alcool, sucuri cu conținut mare de zahăr sau îndulcitori are, de asemenea, un impact pozitiv 

asupra sănătății noastre. 

 Este indicat să includem în dieta zilnică mai multe legume, zarzavaturi și fructe, să alegem 

surse diversificate de proteine (pește, pui de țară, legume, nuci, semințe) și de ulei natural (măsline, 

floarea-soarelui, in, cânepă, rapiță) și să reducem cantitatea de mâncare ambalată și procesată pe care o 

cumpărăm în favoarea ingredientelor proaspete. „A mânca sănătos nu trebuie să fie o sentință de tipul 

totul sau nimic”, spun specialiștii și ne recomandă să nu ne mai gândim la dietă în relație cu caloriile, ci 

cu “varietatea, culoarea şi prospețimea ingredientelor.” 

 Un alt obicei pe care ar fi bine să-l deprindem este „mâncatul conștient”, care se referă nu doar 

la ce consumăm, ci mai ales la felul în care o facem. De multe ori mâncăm în fața televizorului sau 

când lucrăm, iar acest comportament împiedică creierul să ne comunice mai rapid că am atins nivelul 

de sațietate. Mâncatul conștient „te ajută să mănânci mai încet, să savurezi și să nu mai mănânci pe 

pilot automat”. De asemenea, felul în care pregătim alimentele este important – nu prăjite, ci gătite prin 

fierbere sau coacere. 

 Hidratarea este esențială pentru sănătatea organismului, ajută la eliminarea toxinelor din 

organism, îmbunătățește funcția creierului, energizează mușchii, controlează creșterea în greutate şi 

echilibrează temperatura corpului. 

 Menținerea greutății ne preocupă adesea, dar mai mult din rațiuni estetice decât din motive 

care țin de sănătate. Excesul de greutate are însă consecințe semnificative: crește riscul de a dezvolta 

boli de inimă, AVC și diabet de tip 2, hipertensiune, boli renale sau hepatice etc. Un studiu realizat în 

2017 arată că, în România, este îngrijorător faptul ca 55% din populație este supraponderală. O măsură 

la îndemâna oricui este aceea de a controla, pe lângă calitatea alimentelor, cantitatea de mâncare 

consumată. Porții mai mici înseamnă un control mai bun al greutății! 

 MIŞCAREA ȘI SĂNĂTATEA 

 Mersul pe jos, plimbările cu bicicleta, alergarea, înotul și, în general, orice sport sau tip de 

activitate fizică, practicată constant, are efecte benefice importante asupra sănătății. 

 Corpul uman are nevoie să se miște în voie, în spații deschise. Lipsa de mișcare ne face în timp 

prizonieri ai propriului corp, ne afectează mușchii, articulațiile, ne influențează metabolismul și între-

gul organism se degradează treptat, devenind tot mai slăbit și rigid. Sedentarismul crește riscul de 
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apariție a unor boli de inimă sau de accident vascular cerebral și chiar a unor forme de cancer, ne 

afectează somnul, agerimea minții, capacitatea de a judeca.  

 În schimb, activitatea fizică menține sănătatea oaselor, mușchilor şi articulațiilor; păstrează 

sănătatea inimii; crește flexibilitatea și libertatea de mișcare; reduce riscul de apariție a unor afecțiuni 

cum sunt hipertensiunea arterială și diabetul; îmbunătățește memoria și funcțiile cognitive; reduce 

nivelul de stres, simptomele de depresie si anxietate, crește încrederea și stima de sine; induce o stare 

generală de bine. 

 A face mișcare constant, asumat, ar trebui să devină parte din rutina fiecăruia – fie că vorbim 

despre o plimbare zilnică de 20-30 de minute sau de practicarea, de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, a 

unor exerciții de rezistență, forță, flexibilitate, echilibru, stretching. 

 ADAPTAREA ARMONIOASĂ 

 Sănătatea mentală și cognitivă are beneficii asupra stării noastre emoționale și ne ajută să avem 

o gândire limpede si ageră. Sănătatea mentală depinde de modul în care ne bucurăm de viață, 

reacționăm și ne adaptăm la anumite situații dificile, de echilibrul personal. 

 Starea de spirit este o componentă importantă a sănătății mentale și a bunăstării. O dispoziție 

proastă ne influențează experiențele zilnice, felul în care interacționăm cu cei din jur. În schimb, o stare 

de spirit optimistă ne face să abordăm cu încredere obstacolele, să ne implicăm cu entuziasm în 

activitățile din fiecare zi și să fim relaxați în relațiile cu ceilalți. 

 Un adversar greu de definit, dar omniprezent în viețile noastre, este stresul, iar cum viața nu ar 

există în absența stresului, este important să căutăm metode de a-i face față. Irascibilitatea pe care ne-o 

provoacă și impactul negativ asupra stării de sănătate l-au adus în atenția medicilor și cercetătorilor. 

 Gestionarea stresului este o chestiune de exercițiu. După o zi solicitantă, avem nevoie de 

relaxare activă – o ieșire cu prietenii, un concert, un meci de handbal cu amicii, joaca alături de cei 

mici, lectura unei cărți – activități care ne plac și care ne ajută la eliberarea endorfinelor, stimulând 

starea de fericire, confort, împlinire. Una dintre cele mai eficiente modalități de a alunga stresul și de a 

ne găsi echilibrul este somnul. 

 Un somn odihnitor ne reîncarcă bateriile, ne face mai productivi, ne ajută să ne concentrăm 

mai bine și este esențial pentru sănătatea și buna noastră dispoziție. Este important să păstrăm un 

echilibru (principiul celor trei opt: opt ore somn, opt ore muncă, opt ore relaxare). 

 Gândurile noastre țes realitatea în care trăim. De aceea, gândirea pozitivă este determinantă 

pentru o sănătate bună. Asta nu înseamnă să ignorăm realitatea, ci să conștientizăm situațiile în care ne 

aflăm, să ne păstrăm controlul și să ne concentrăm pe găsirea unor soluții. Optimismul și o abordare 
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pozitivă a vieții ne ajută să ieșim mai repede dintr-o situație dificilă, să fim mai performanți și, în cazul 

unor probleme de sănătate, să ne mobilizăm mai eficient pentru a le rezolva. 

 SOCIALIZAREA ȘI SANOGENEZA 

 Omul este prin natura sa un „animal social”, după cum arată, încă din secolul IV î. Hr. 

,,Aristotel – o ființă care nu-și este suficientă sieși și își găsește împlinirea relaționând cu alți oameni”. 

Relațiile sociale sunt vitale pentru fiecare dintre noi. Apartenența la familie, la un grup de oameni cu 

care împărtășim valori comune și alături de care ne simțim noi înșine oferă echilibru, încredere și 

perspectiva unei vieți lungi, sănătoase. Studiile referitoare la speranța de viață peste medie relevă faptul 

că un factor important care influențează sănătatea și longevitatea este legat de familie și comunitate. 

  Construirea unor relații puternice cu ceilalți începe din copilărie și nu ar trebui să se încheie 

niciodată. Prin păstrarea unor relații apropiate cu familia și prietenii, creșterea cercului de cunoștințe, 

intrarea în grupuri sociale diverse (bazate pe pasiuni comune, religie, cauze sociale, activități de 

voluntariat etc.), evitarea izolării și comunicarea cu oameni de vârste diferite, rămânem activi și ne 

descoperim noi sensuri. 

 RELAXARE 

  Repaosul, timpul pentru sine ne ajută să ne rebranșăm la ce contează cu adevărat pentru noi. 

Obișnuiți cu responsabilitățile, organizarea atentă a timpului și temele zilnice, lăsăm deoparte ceea ce 

pare că putem face oricând, dar sfârșim prin a nu face cât ar fi necesar: să ne acordăm atenție și  nouă 

înșine. De la un simplu mers cu prietenele în parc sau la shopping (imaginea de sine contează!) și până 

la cultivarea unor hobby-uri, micile răsfățuri ne dau satisfacția că facem ceva doar pentru noi. 

 A avea un stil de viață echilibrat presupune să dozăm cu atenție toate cele descrise mai sus: o 

alimentație sănătoasă, activitate fizică, odihnă și relaxare, familie și prieteni, pasiuni și preocupări 

spirituale, grija pentru noi înșine. 
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ALIMENTAŢIA ŞI SISTEMUL IMUNITAR 

 

Gîrda Ana-Maria, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

Prof. coord. Andrei Beatrice 

 

Din momentul naşterii, suntem expuşi asaltului continuu al microbilor, al virusurilor şi altor 

agenţi patogeni. Fără o apărare eficientă, foarte curând, viaţa ni s-ar încheia printr-o boală infecţioasă 

sau tumorală. Din fericire, de obicei aşa ceva nu se întâmplă, deoarece suntem înzestraţi cu numeroase 

mecanisme de apărare, cunoscute sub denumirea de sistem imunitar. Acest sistem deţine o uimitoare 

adaptabilitate, fiind în stare să producă un număr enorm de celule şi de molecule, care pot recunoaşte şi 

distruge numeroşii invadatori. Sistemul imunitar este alcătuit din două compartimente funcţionale: 

primul e acela al imunităţii înnăscute, cu care venim în lume şi reprezintă apărarea de bază împotriva 

bolilor, imunitatea înnăscută reprezentând prima linie defensivă. Acest compartiment este alcătuit din 

bariere împotriva infecţiilor, ca de exemplu: tegumentele, membranele mucoase şi temperatura 

corpului, precum şi din unele bariere chimice, ca interferonul şi celulele de apărare - „Natural Killer” 

(ucigaşe naturale) şi neutrofile, care pot înghiţi, devora şi digera microorganismele. Al doilea este 

compartimentul imunităţii dobândite, ce poartă denumirea şi de imunitate specifică pentru că fabrică o 

anumită substanţă cu acţiune specifică împotriva fiecărui virus. Pentru aceasta este nevoie de informaţii 

prealabile, care sunt „memorate” de sistemul imunitar. Compartimentul imunităţii dobândite este 

activat, adică intră în acţiune atunci când imunitatea înnăscută nu este în stare să lupte împotriva 

agentului patogen. 

Sistemul imunităţii dobândite este alcătuit din celule speciale, numite limfocite B şi T, care 

produc nenumărate substanţe chimice, anticorpi şi citokine. Limfocitele T sunt în stare să se lupte şi 

direct, celulă contra celulă. Sistemul imunitar este influenţat de factorii de mediu şi îl putem ajuta sau 

nu să-şi îndeplinească multiplele sale funcţii. 

În timpul vieţii intrauterine şi în primele luni de viaţă, dar şi ulterior, alimentaţia viitoarei mame 

şi a noului născut influenţează mult dezvoltarea sistemului imunitar. Pe tot parcursul vieţii, zincul, 

fierul, cuprul, seleniul, vitaminele, precum şi proteinele şi grăsimile joacă un rol esenţial în buna 

funcţionare a sistemului imunitar. De exemplu, celulele aparţinând sistemului imunitar pot fi lezate sau 

chiar distruse de oxigen; în cursul proceselor de oxidare din organism iau naştere aşa numiţii radicali 
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liberi, foarte dăunători şi atunci, antioxidanţii, cum sunt vitaminele E şi C, precum şi alte substanţe 

vegetale secundare, pot neutraliza, pot diminua leziunile produse de radicalii liberi. 

Deoarece speciile reactive de oxigen se produc mereu în organism, pentru o bună funcţionare a 

celulelor din sistemul imunitar este foarte important să existe un echilibru între antioxidanţii din hrană 

şi substanţele oxidante. 

Studii efectuate în numeroase ţări arată că produsele cerealiere integrale, legumele, zarzavaturile 

şi fructele, deci lumea plantelor, furnizează un număr impresionant de substanţe active, care, printre 

altele, au o puternică acţiune anticancerigenă, ca de exemplu: 

Licopenul din roşii este deosebit de eficace în special împotriva neoplasmului de prostată. Efectul 

protector începe cu 6 mg/zi, iar o roşie mijlocie conţine 3 mg. 

Glucosinatele din ridichi, varză, conopidă, năsturel ajută sistemul imunitar în combaterea 

infecţiilor şi a cancerului. 

Fitoestrogenele din soia, cereale, seminţe de in şi toate soiurile de varză şi de conopidă, inclusiv 

broccoli, au o acţiune protectoare împotriva neoplaziilor în care există şi o componentă hormonală, ca 

în cancerele de sân, uter şi prostată, dar şi în cel de colon. 

Fitosterinele din seminţele de floarea soarelui, nuci, alune, susan scad riscul cancerului de intestin 

gros. 

Flavonoidele din coaja fructelor şi a zarzavaturilor de culoare roşie, galbenă şi violet, din cireşe, 

vişine, fragi, căpşuni, mure, afine, mere, varză şi sfeclă roşie, cartofi, ardei şi ceapă, favorizează lupta 

împotriva infecţiilor şi a tumorilor. 

Fenolii din tărâţele cerealelor şi din nuci împiedecă dezvoltarea bacteriilor, a virusurilor, au o 

acţiune antioxidantă şi un efect protector împotriva infarctului miocardic. 

Saponinele din păstăioase - fasole, mazăre, soia, năut – scad riscul neoplasmului de intestin gros. 

Sulfidele se găsesc în cantităţi mari în usturoi, ceapă, praz şi au rolul de a inhiba creşterea 

tumorală şi de a proteja împotriva speciilor reactive de oxigen. 

Terpenele, substanţe aromatice din ţelină, mentă, chimen, scad riscul tumorilor maligne. 

Sănătatea noastră depinde de modul în care sistemul imunitar îşi îndeplineşte rolul, iar o 

alimentaţie corectă şi echilibrată este baza unui sistem sănătos. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Lupu Bianca, clasa a V-a 

Colegiul Naţional “Carol I” Craiova, jud. Dolj 

Prof. coord. Dihoru Isabela 

 

 Ce este stilul de viaţă sănătos? Stilul de viaţă sănătos este un stil de viaţă prin care ne menţinem 

sănătatea cu ajutorul:unei alimentaţii sănătoase şi bogate în vitamine şi nutrienţi, mişcării, renunţării la 

alcool şi fumat şi multă odihnă.                                                                                    

 Alimentaţia sănătoasă este un echilibrul între toată mâncarea pe care o consumăm, dar şi 

diversificarea acesteia. Astfel, organismul nostrum va avea toate substanţele nutritive de care are 

nevoie pentru a funcţiona într-o condiţie optimă, pentru o lungă perioadă de timp.  

 Câteva aspecte care ne pot ajuta în păstrarea unui stil de viaţă sănătos sunt: 

 Să respectăm cele trei mese principale ale zilei. 

 Reducerea consumului de grăsimi: lactate, mezeluri, foietaje, dar şi a alimentelor care conţin 

foarte mult zahăr.  

 Evitarea alimentelor prăjite şi consumarea celor gătite la cuptor, fierte sau înăbuşite. 

 Consumarea moderată a sării şi a condimentelor picante. 

 Includerea în alimentaţia zilnică a fructelor şi a legumelor specific sezonului. 

 Un lucru foarte important este sportul în aer liber. 

 Toate aceste elemente alcătuiesc un stil de viaţă sănătos. 
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ALIMENTE CARE CRESC PERFORMANŢELE INTELECTUALE 

  

Morariu Bianca, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

Prof. coord. Dobre Marinela   

 

 Studiile arată că fructele şi legumele au un conţinut bogat de substanţe care ajută la 

îmbunătăţirea capacităţii de concentrare. Astfel, afinele se află în topul alimentelor pentru memorie. În 

plus, studiile de specialitate au arătat că un consum zilnic ajută la păstrarea capacităţilor intelectuale la 

un nivel ridicat. Potrivit specialiştilor, fructele au anumiţi compuşi care ajută neuronii să comunice mai 

bine între ei, lucru care se menţine şi odată cu înaintarea în vârstă. 

 Căpşunile au calitatea de a proteja creierul şi memoria. Mai mult, un studiu recent demonstra că 

persoanele care consumă afine, căpşune şi spanac au o capacitate de a memora mult mai bună. 

Spanacul este bogat în compuşi antiinflamatori şi antioxidanţi care încetinesc îmbătrânirea celulelor 

creierului, fiind unul din puţinele alimente cu acid alpha-lipoic, recunoscut ca protector neuronal. 

 Tot cu rol de protecţie a memoriei, dar şi cu putere antiinflamatorie, este curry, recomandat 

inclusiv pentru bolnavii de Alzheimer. Un compus numit curcumina previne declinul mental, după cum 

au arătat testele de laborator. 

 Potrivit specialiştilor, alimentele bogate în antioxidanţi pot îmbunătăţi activitatea de la nivelul 

creierului, ajutând oxigenul să circule prin tot organismul. În plus, alimentele bogate în vitamina C 

previn declanşarea unor afecţiuni care vizează memoria, iar produsele bogate în vitaminele B12 şi B6 

sunt importante întrucât acestea protejează sistemul nervos. 

 Peştele este bogat în acizii graşi Omega 3, iar specialiştii spun că aceştia fac mai uşoară 

transmiterea de informaţii înspre şi dinspre neuroni. Nivelul scăzut de acizi graşi din organism a fost 

asociat cu probleme de memorie, depresie şi chiar cu deficitul de atenţie. Cele mai bune surse de 

Omega 3 sunt somonul, sardinele, codul sau chiar suplimentele zilnice de ulei de peşte. La fel de bun 

pentru performanţele intelectuale este şi uleiul de peşte. 

 Prin urmare, specialiştii recomandă consumul de peşte gras, legume uscate, fructe roşii, banane, 

ficat de viţel sau de pui, avocado, spanac, ciocolată neagră, ouă. Toate aceste alimente recomandate 

pentru o bună fucţionare a memoriei sunt bogate în minerale, uleiuri de tip omega 3, fosfor şi 

complexul vitaminelor B. 
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 Nicio masă fără peşte! Există studii care atestă relaţia incontestabilă între consumul de peşte şi 

performanţele cognitive. Iată încă un motiv întemeiat pentru a consuma cât mai mult peşte, dincolo de 

proprietăţile nutritive variate ale acestui produs. De ce peşte gras? Pentru că acesta conţine acizi graşi 

omega 3, esenţiali pentru stimularea memoriei. Prin urmare, consumaţi cât de des puteţi ton, somon, 

macrou, hering, sardine. Bananele sunt bogate în magneziu şi vitamina B6, substanţe care îmbunătăţesc 

funcţiile mentale. În cazul suprasolicitării intelectuale, consumul de banane, prin conţinutul ridicat de 

potasiu, ne ajută, pe noi elevii şi pe studenţi să ne concentrăm şi să asimilăm mai uşor informaţiile. 

Capacitatea de concentrare și memorare este dependentă de o bună circulație sangvină la nivelul 

creierului. Prin urmare, consumaţi ciocolată neagră! Flavonoizii din cacao antrenează funcţiile mentale, 

iar magneziul şi antioxidanții cresc nivelul de oxigen din creier. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID 19 

 

Morarașu Andrei, clasa a VIII-a  

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău 

Prof. coord. Ridel Dalila 

 

 Încă din cele mai vechi timpuri omenirea încearcă să înțeleagă ce este sănătatea și ce înseamnă 

să fii sănătos. La începuturi sănătatea a fost legată de religie, iar delimitarea de natura divină a sănătății 

s-a făcut odată cu apariția școlii lui Hipocrate în jurul secolului al V-lea. Acesta a stabilit relația dintre 

curățenia mediului/ personală și originea bolii, considerând că sănătatea era o stare de echilibru 

corporal care se putea obține numai prin acțiuni comportamentale și medicinale. În vremea Imperiului 

Roman, unul dintre medicii însemnați ai vremii – Galenus a extins definiția lui Hipocrate afirmând că 

sănătatea determină temperamentul și personalitatea. Ulterior conceptul de sănătate a inclus întregul 

pacient, inclusiv stările emoționale și mentale.  

 Conform Organizației Mondiale a Sănătății, stilul de viață al unei persoane are o influență de 

50% asupra sănătății sale, în timp ce mediul înconjurător și factorul ereditar au o însemnătate de doar 

20% pentru sănătatea persoanei, iar medicina are doar o contribuție de 10% la sănătatea persoanei.  

 Conceptul de stil de viață sănătos are diferite definiții, cum ar fi: 

 un stil de viață sănătos îți limitează riscul de a te îmbolnăvi, te ajută să fii pregătit pentru o 

boală; 

 stilul de viață sănătos este cel care evită consumul de alcool în exces, fumatul, uzul de 

medicamente, care include o alimentație sănătoasă, sport/activitate și evaluarea factorilor de risc; 

 stil de viață sănătos înseamnă exerciții fizice regulate și o sănătate mentală bună; 

 stilul de viață sănătos înseamnă modul zilnic de viață care întărește rezervele de energie ale 

organismului, ne ajută să ne menținem starea de sănătate și chiar să o îmbunătățim. 

 Organizația Mondială a Sănătății definește stilul de viață sănătos ca fiind un mod de viață care 

se bazează pe modele de comportament și care se reflectă prin interacțiunea dintre particularitățile 

fiecăruia, factorii sociali și condițiile de trai socio-economice și de mediu. Factorii unui stil de viață 

sănătos sunt: obiceiurile, atitudinile; aptitudinile, exemplele de stil de viață sănătos, percepția asupra 

bolii, motivație, cunoștințe.  

 Un studiu efectuat în 2016 arată că aproape nouă din zece români sunt preocupați de stilul de 

viață sănătos (studiu efectuat pe un eșantion de 1.011 respondenți de către iSense Solutions pentru 
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Grupul Lowe); iar pe lângă alimentație au fost indicați și alți factori asociați cu un stil de viață sănătos 

cum ar fi: mișcarea (79%), eliminarea stresului și odihna (60%) precum și consumul de apă (50%).  

 De la sfârșitul anului 2019 până în prezent, lumea se confruntă cu o pandemie care afectează 

direct sau indirect milioane de persoane, dacă nu miliarde, a blocat societățile, a închis granițele și a 

oprit întregi sectoare de activitate. Au fost luate măsuri de limitare a mișcării persoanelor, iar societățile 

încă încearcă să înțeleagă virusul, amploarea impactului său și să găsească soluții pentru atenuarea 

acestui impact. Limitarea mișcării și mutarea în online au condus la schimbări radicale ale modului de 

viață în toată lumea.  

 De ce ar trebui să facem mai multă mișcare zilnic? 

 Activitatea fizică insuficientă este unul dintre factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, 

cancer, diabetul zaharat și deces la nivel mondial.  

 Efectul mișcării fizice asupra stării de sănătate depinde foarte mult de durata și frecvența 

acesteia. O parte importantă a beneficiilor efortului fizic se obțin când depășim o anumită durată (10 

min.) de efort fizic constant, efectele optime fiind obținute când ajungem la o durata de 30 de minute pe 

zi. Pentru a ne menține în formă trebuie ca mișcarea să facă parte din programul zilnic al fiecăruia 

(pentru că astfel toate sistemele organismului pot beneficia de avantajele mișcării fizice), iar aceasta să 

se facă corect și continuu.  

 Dacă ne-am referi la beneficiile mișcării zilnice am enumera: 

 asupra sistemului nervos: reduce stresul, anxietatea, îmbunătățește echilibrul, puterea de 

concentrare, creativitatea și perfomanța; 

 asupra sistemului osos: întărește oasele, rezistența, articulațiile devin mai flexibile, 

îmbunătățește mobilitatea și postura corectă, reduce riscul de osteoporoză și fracturi; 

 asupra sistemului circulator: reduce riscul de îmbolnăvire a inimii, de acident vascular, reduce 

tensiunea arterială și previne apariția hipertensiunii arteriale; 

 asupra sistemului digestiv: ajută la controlul apetitului, îmbunătățeşte digestia; 

 asupra sistemului respirator: îmbunătățeşte capacitatea organismului de a folosi oxigenul și 

reduce rata declinului funcției pulmonare; 

 alte beneficii: dezvoltarea fizică și armonioasă în perioada de creștere, reduce riscul apariției 

bolilor – cancer, diabet, ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, îmbunătățeşte imaginea 

de sine, de încredere, îmbunătățeşte sistemul imunitar.  

 Mișcarea fizică poate include toate formele de recreere activă, participarea la activități sportive, 

ciclism, mersul pe jos, precum și activități pe care le facem fie la locul de muncă, în jurul casei și 

grădinii. Sunt incluse aici și jocul, dansul, grădinăritul și chiar curățenia casei. Organizația Mondială a 
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Sănătații consideră că pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani sunt necesare 

minim 60 de minute de activitate fizică pe zi cu o intensitate moderată până la viguroasă, inclusiv 

activități de întărire a mușchilor și oaselor de cel puțin 3 zile pe săptămână.  

 Activitatea fizică în pandemie 

 Reducerea activității fizice, cum este în cazul pandemiei, poate conduce la boli care cresc 

sensibilitatea la COVID 19.  

 Deoarece oportunitățile de a fi activ în pandemie sunt restrânse, este important să planificăm în 

fiecare zi modalitățile de a fi activ și de a reduce perioadele de sedentarism. Este bine să configurăm o 

rutină pentru a fi activ în fiecare zi, planificând o activitate fizică pe care să o includem în jurnalul 

nostru zilnic pentru a ne reaminti. Chiar și o scurtă pauză în programul nostru școlar – online în care să 

facem puțină mișcare fizică – mers sau întinderi poate ajuta la ușurarea încordării musculare, 

îmbunătățirea circulației sângelui și ameliorarea tensiunii mentale.   

 Specialiștii recomandă sporturile în aer liber cu respectarea distanțării sociale: 4-5 metri dacă 

mergi, 10 metri dacă faci jogging și 20 de metri dacă te plimbi cu bicicleta. Factorii de mediu pot 

reduce posibilitatea de a intra în contact cu particulele virale (dr. Kevin Winthrop, profesor Oregon 

Health&Science University Portland). 

 Ceea ce ar trebui să ne atragă atenția este că în 2018 România se afla pe locul 2 în ceea ce 

privește sedentarismul (Eurobarometru), iar mai mult de 63% dintre români nu practicau niciodată 

nicio formă de activitate fizică. Suntem deja în al doilea an de pandemie... 
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STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Secu Oana-Camelia, clasa a VII-a 

Colegiul Național „Carol I” Craiova, jud. Dolj  

Prof. coord. Dihoru Isabela 

 

 „Mens sana in corpore sano” („Minte sănătoasă într-un corp sănătos”), chiar dacă acest citat 

este des întâlnit, este rareori înțeles. Oare ce înseamnă și cum putem ajunge la un stil de viață sănătos? 

 Sănătatea se împarte în două categorii: cea psihică și cea fizică. Ambele au un rol important, 

însă prima menționată în citat este mintea. De ce oare? Pentru că totul pornește de la ea! Dacă suntem 

triști, deprimați, e normal să nu vrem să ieșim afară la o plimbare, pe o vreme care-ți încântă sufletul. 

Din această cauză, există o strânsă legătură între minte și corp, un stil de viață sănătos îndeplinindu-se 

doar dacă le avem pe ambele în echilibru. Deci, cum ne îmbunătățim starea mintală? Putem începe cu 

simpla acceptare a propriei persoane și a greșelilor pe care le-am făcut, învățând din ele pentru a 

progresa. Un alt factor important este să petrecem cât mai mult timp cu familia, cu prietenii și să creăm 

legături noi. 

 Sănătatea fizică este esențială pentru o creștere armonioasă și fără afecțiuni cauzate de o 

alimentație necorespunzătoare. Acesta nu reprezintă doar efectuarea intensă a unui sport, ci și a 

alimentației sănătoase și a unui program de somn bine stabilit. Pentru a avea un corp sănătos trebuie să 

mâncăm doar rar alimente nesănătoase și grase. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă 

consumul a 5 fructe și legume pe zi, acestea fiind o sursă bogată de vitamine. De asemenea, este indicat 

să avem trei mese consistente şi 2 gustări pe zi. Somnul este o stare normală și reversibilă a creierului, 

cu o durată variată în funcție de vârstă, care alternează cu starea de veghe. Lipsa unui somn odihnitor 

determină probleme de concentrare şi memorare, de întârziere în coordonarea mișcărilor și poate 

influența apariția unor boli precum anxietate, depresie, boli cardiovasculare și diabet. 

 Pentru a elimina riscul unui stil de viață nesănătos, este bine să stabilim o oră de culcare și de 

trezire, având grijă la durata somnului, practicarea sportului pentru cel putin 30 de minute pe zi, o 

alimentație echilibrată și să fim mereu precauți în legătură cu sănătatea noastră mintală. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/the-health-benefits-of-strong-relationships 

2. https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety 
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ALIMENTAŢIA ÎNAINTE DE EXAMENE 

 

Tartarian Raul, clasa a VI-a 

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

Prof. coord. Dobre Marinela   

 

 Organismul are nevoie de susţinere în perioadele de efort intelectual. Consumul energetic creşte 

şi ai nevoie de propriul program de alimentaţie sănătoasă. Se recomandă reducerea consumului de 

mâncăruri grele în avantajul fructelor şi al legumelor bogate în vitamine. În seara dinaintea examenului 

nu se va mânca mai târziu de orele 18:00, iar mâncarea să fie uşoară.  

 Anumite alimente pot îmbunătăţi gradul de concentrare, asigurând un somn liniştit şi lipsit de 

anxietăţi. Puterea creierului este dată de energie, iar aceasta poate fi luată numai din alimentaţie atunci 

când suferă o cădere. Principala sursă de energie a creierului este glucoza care provine din alimentele 

bogate în carbohidraţi cum ar fi cerealele, pâinea şi pastele. Depozitele de energie ale creierului sunt 

foarte mici, astfel încât dacă vrem să păstrăm funcţionarea la maxim a creierului, trebuie în permanenţă 

să înlocuim glucoza. De aceea este important să nu ţinem dietă în timpul reviziei şi să încercăm să 

mâncăm cât mai sănătos. 

 Zahărul, ciocolata, dulciurile, biscuiţii şi alte alimente bogate în zahăr trebuie evitate. S-ar putea 

crede că acestea cresc nivelul energetic, dar acesta este de scurtă durată şi te poate face să te simţi şi 

mai obosit decât înainte. Se vor limita cât mai mult preparatele din aluat - chiar dacă nu conţin zahăr, 

grăsimile conţinute de acestea pot face digestia dificilă pentru un stomac mai sensibil. 

 Când simţi nevoia să ronţăi ceva, asigură-te că ţi-ai luat suficient timp pentru masă şi că ai grijă 

să-ţi hrăneşti creierul. Încearcă următoarele variante: 

- fructe proaspete sau uscate;  

- alune fără sare; 

- un sandwich; 

- iaurt; 

- o farfurie cu supă;  

- salată de fructe; 

- o bucată de brânză. 
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 Organismul trebuie să fie permanent hidratat. Studiile au demonstrat că toţi copiii care 

obişnuiesc să bea multă apă reuşesc să se concentreze mult mai uşor, să primească informaţii şi să facă 

exerciţii de aritmetică mental şi, de asemenea, sunt mai puţin predispuşi durerilor de cap.  

 Băuturile cu zahăr trebuie evitate, deoarece îţi pot scădea nivelul energetic imediat după ce le 

bei. Încearcă să bei cât mai multă apă în dimineaţa zilei de examen, dar acordă-i suficient timp să-şi 

facă efectul asupra organismului înainte de a intra în examen. Nu-ţi face obiceiul să recurgi la cofeină 

(din ceai, cafea şi cola) pentru a te ţine treaz până noaptea târziu, deoarece te vei simţi şi mai obosit şi 

irascibil în ziua următoare. 

 Asigură-te că îţi iei suficient timp pentru masă; nu încerca să lucrezi în timp ce mănânci sau 

ronţăi ceva - te vei simţi mult mai revigorat când te vei întoarce la masa de lucru. Nu lua tablete cu 

cofeină - îţi pot creşte nivelul de anxietate şi nu te vor lăsa să dormi. 

 Ce trebuie să mănânci în seara de dinaintea examenului? Alimentele pe bază de amidon, 

cum ar fi pastele, orezul, cartofii şi pâinea, sunt perfecte pentru a-ţi asigura un somn liniştit în noaptea 

de dinaintea examenului. O cană cu lapte - rece sau cald - te poate ajuta să dormi. Unii oameni cred că 

acest lucru se datorează amino-acidului Tryptophan, care te face să te simţi adormit. Evită cafeaua, 

ceaiul sau cola. 

 Micul dejun din ziua examenului. În dimineaţa de dinaintea examenului trebuie să ai un mic 

dejun bogat în proteine sau fibre, cum ar fi ouă, fasole sau ciuperci, miere pe pâine sau ceva mai uşor 

de absorbit, cum ar fi cerealele integrale. Dacă eşti prea nervos ca să mănânci prea mult, poţi lua doar o 

porţie de banane, stafide sau o salată de fructe. 

 Nu în ultimul rând, trebuie eliminat pe cât posibil stresul suplimentar. Se va adopta o atitudine 

pozitivă şi încredere în forţele proprii. Ai învăţat, eşti pregătit, rezultatele la teste sunt bune. Gândeşte-

te că ştii şi că vei rezolva perfect probele în timpul examenului. 

 

 

Bibliografie: 

1. Băban, A. - Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi de consiliere, 

Editura Imprimeria „Ardealul”, Cluj-Napoca, 2001 

2. Dolle, J.; Lebel, M. - Cum să ne îngrijim zilnic sănătatea (sfaturi medicale), Pro Editură şi 

Tipografie S.R.L., Bucureşti, 2005 
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CUM SĂ ABORDĂM UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS? 

 

Teodorescu Alessia Maria, clasa a VII-a 

Colegiul Național “Carol I” Craiova, jud. Dolj 

Prof. coord. Dihoru Isabela 

 

 Un stil de viață sănătos este un cumul de aspecte, de la sănătatea corpului fizic, la cea psihică, 

emoțională, spirituală, relaţională şi financiară. Printre cele mai “vizibile” beneficii ale unui stil de 

viață sănătos, se numără faptul că te simți nemaipomenit, ai mai multă energie. 

 Principiile de bază ale unui stil de viață sănătos: 

 1. Alimentația sănătoasă 

 Consider că o alimentație sănătoasă se bazează pe 

consumarea  mai multor alimente, bineînțeles cu măsură 

și la orele potrivite. O alimentaţie sănătoasă nu are în 

vedere reguli stricte, care îţi impun să nu mănânci 

anumite grupuri de alimente, să ai o siluetă nerealist de 

subţire. 

 S-a dovedit ştiinţific că o alimentaţie sănătoasă ne 

oferă numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi 

reducerea riscului unor boli cronice şi menţinerea unui 

corp sănătos. Dacă ţi se pare foarte copleşitor, reţine că 

este important să faci mici schimbări, iar treptat, vei avea 

o alimentaţie mai sănătoasă. 

 Câteva reguli importante:  

 -Nu mâncați în grabă 

 -Optează pentru un mic dejun echilibrat 

 -Mâncaţi fructe şi legume cât mai colorate  

 2. Exerciții fizice/ sport 

 Alegeți o formă de activitate care este plăcută și se bazează pe mișcare. Dacă sunteți o persoană 

activă fizic, faceți exerciții fizice în mod competitiv sau doar pentru recreere, sau faceți muncă fizică 

grea și expuneți articulațiile la greutăți mari și micro-accidente, întăriți preventiv sistemul musculo-

scheletic cu suplimente nutriționale. 
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 Exercițiile pot fi făcute dimineaţa, când dispunem de multă energie, sau în timpul zilei. 

 Intensificarea activităţii fizice are urmări pozitive, ea poate creşte: 

 Interactivitatea 

 Încrederea în sine 

 Memoria 

 Independența 

 Percepția 

 Popularitatea 

 Starea de bine 

 

 Prin efort fizic creşte rata de ardere a caloriilor. Arderea caloriilor înseamnă accelerarea 

metabolismului grăsimilor, adică mobilizarea grăsimilor depuse. Ceea ce poate părea la început doar o 

schimbare mică în planul de viaţă. 

 Câteva exemple de exerciții fizice sunt următoarele: 

 -30 de minute de plimbare 

 -Genuflexiunile (10\zi) 

 -Aplecările cu greutăți în mâini 

 3. Echilibrul mental şi somnul de calitate 

 Stresul generează insomnie şi invers: când nu ne odihnim, suntem irascibili. Insomnia are ca 

efecte ulterioare o stare de iritabilitate, depresie, anxietate, oboseală cronică. 

 Toate acestea reprezintă noi surse generatoare de stres, cu efecte devastatoare asupra 

organismului, ducând astfel la scăderea imunitații şi la incapacitatea corpului de a se autoapăra de 

infecții. 

 Soluțiile generale recomandate pentru combaterea stresului şi a efectelor cauzate de acesta se 

referă la un mod de viață sănătos, o alimentație potrivită, o gândire pozitivă, echilibru şi inteligență 

emoțională. 

 Totuși, rezultatele pot întârzia să apară, timp în care efectele negative cauzate de stres pot 

produce daune iremediabile organismului, în special sistemului nervos şi imunitar. 
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 Astfel, pentru a ne menține echilibrul mental, eu consider că trebuie să ne menținem pozitivi şi 

organizați. În acest fel ne putem continua munca şi totodată rămânem calmi, nepunând prea multă 

presiune pe noi. 

 

 

 

 Astfel putem defini sănătatea ca o stare de bine completă, fizică, psihică și socială, și nu 

reprezintă doar absența unei boli sau a unei infirmități. Trebuie menținută prin sfaturile oferite mai sus. 

Într-un stil de viață sănătos sunt mai multe aspecte de care trebuie să ținem cont, însă, începând cu cele 

mai importante, vom duce o viață mai lungă şi mai bună. 

 

 

Bibliografie: 

1. Hancu, Anca - Viața sănătoasă este un stil, Editura Etna, București, 2020 
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ACTIVITATE  FIZICĂ PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Adamescu Ana, clasa a XI-a  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Băiașu Alina Gabriela 

 

Motto: “Sportul dă zile vieții şi viață zilelor!” (Jean-Jeaques Rousseau) 

Activitatea fizică are un rol important în reducerea stărilor emoționale negative. Încă din epoca 

primitivă, toate activitățile omului au inclus multă mişcare zi de zi, timp de mii de ani, ceea ce a 

contribuit la dezvoltarea fizică şi psihică a acestuia. 

Dacă acum 10.000 de ani activitatea fizică însemna: alergarea pe distanțe lungi în căutarea 

hranei, lupta cu prădătorii sau fuga din calea lor, mânuirea uneltelor de piatră, dansul sau lupta pentru 

găsirea unui partener, în prezent activitatea fizică include: mersul cu mașina la serviciu, urcarea etajelor 

cu liftul, lucrul la calculator stând pe scaun cea mai mare parte a zilei, statul jos în mijloacele de 

transport, stabilirea prieteniilor pe internet, mersul cu avionul în vacanţe. 

Chiar dacă astăzi nu mai suntem nevoiți să facem multă mișcare pentru a supraviețui, pentru 

corpul și mintea noastră necesitatea de a face zilnic mișcare este și acum la fel de valabilă ca în urmă cu 

10.000 de ani. 

Practicarea activităților fizice regulate crește sănătatea inimii, mărește durata de viață, rezistența 

la efort și controlul asupra diabetului, ajută la întărirea sistemului imunitar, previne pierderea densității 

osoase, contribuie la reducerea nivelului de stres, a simptomelor de depresie și anxietate, influențează 

calitatea somnului, crește nivelul emoțiilor pozitive. 

În continuare, redăm câteva idei de activități fizice și sugestii pentru a le integra mai ușor în 

viaţa de zi cu zi: 

- Activități fizice generale (mers pe jos la școală sau la serviciu, sau la magazin, urcarea 

scărilor în loc să folosim liftul, plimbări în pauzele de la școală sau în timp ce vorbim la 

telefon, grădinăritul). 

- Activități fizice recreative (înot, dansuri, jocuri sportive, plimbări cu bicicleta, fitness/ 

aerobic/ stretching, plimbări lungi prin pădure sau spații verzi). 

- Activități fizice intense (alpinism, ski, patinaj). 
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 În practicarea exercițiilor fizice, pentru ca “drumul” să fie mai ușor și mai plăcut, este 

recomandat: 

 Să începem cu pași mici. 

 Alegem o zi pe săptămână în care mergem pe jos la școală sau la serviciu sau în care ieșim 

seara la plimbare. Următoarea săptămână, putem încerca acest lucru în două zile. 

 Să alegem activități care au sens. 

 Dacă stăm la bloc, urcăm scările pe jos. Dacă avem un animal de companie, îl plimbăm cel 

puțin 20-30 de minute. 

 Să alegem activități care ne plac (cursuri de dans sau mers cu bicicleta sau înot).  

 Să realizăm activitățile în mod consecvent, deoarece beneficiile mari se obțin prin practicarea 

regulată a activităților fizice. 

 Să ne concentrăm pe câștiguri, nu pe greutăți.  

 Costurile imediate pot fi mari: obosim repede, exercițiile sunt o “altă temă” de făcut – pe lângă 

cele de la școală, serviciu, acasă, pot apărea cheltuieli în plus (echipament, transport), dar efectele 

pozitive, chiar dacă se clădesc în timp, sunt mai puternice, mai stabile și pentru toată viața! 

 Să alegem din multitudinea de activități fizice pe acelea care sunt pe placul nostrum și să le 

planificăm în agenda zilnică. Aceste activități (exemplu: fac exerciții de gimnastică – 15 minute 

dimineața, merg zilnic pe jos la școală, mă întâlnesc săptămânal cu prietenii la tenis, fac plimbări cu 

familia o dată pe săptămână) vor contura un stil de viață sănătos și activ, care ne va ajuta în combaterea 

stresului și promovarea sănătății fizice și psihice. 

De azi, începem cu pași mici, iar apoi mărim frecvența, durata sau intensitatea activităților din 

program! 
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PLEDOARIE PENTRU SĂNĂTATE  

 

Cătănoiu Anamaria Georgiana, clasa a XI-a 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Mihalache Iuliana Corina 

 

 Sănătatea este poate lucrul cel mai de preţ al omului, pentru că stilul de viaţă şi obiceiurile 

alimentare influenţează întreaga existenţă a unei persoane. Pentru adolescenţi poate fi unul dintre 

factorii care îşi pun amprenta asupra rezultatelor şcolare şi asupra stării generale dominate de trăirile 

contradictorii şi tumultuoase specifice acestei vârste. Din observarea comportamentului tinerilor din 

jur se desprind câteva idei interesante:  

- Cei mai mulţi primesc bani pentru pacheţel şi cumpără mâncarea de la magazin; 

- Mâncarea de la magazin li se pare mai gustoasă decât cea de acasă; 

- Unora le este ruşine să vină cu pacheţelul de acasă; 

- Dacă ar aduce mai mulţi mâncarea la pacheţel de acasă, ar fi mai puţini cei care o cumpără de la 

magazin; 

- Rareori citesc eticheta produsului sau termenul de valabilitate; 

- Alegerea produsului de la magazin este în funcţie de aspect; 

- Spălatul pe mâini înainte de a mânca este important. 

 Deşi cu toţii ştim foarte bine ce este sănătos, este mai greu de aplicat, pentru că snacks-urile, 

mezelurile, dulciurile, băuturile carbogazoase etc. sunt întotdeauna mai gustoase decât fructele şi 

legumele. În plus, a fi în rând cu ceilalţi din punct de vedere al obiceiurilor alimentare este şi un 

motiv de socializare în spaţiul şcolar şi de integrare într-un grup. De aceea, fructele şi legumele care 

aduc sănătatea pierd teren în favoarea alimentelor nesănătoase, dar gustoase. Chiar dacă în familie se 

evită pe cât posibil consumul alimentelor fast-food, iar în şcoală nu există chioşc alimentar, 

magazinul din colţul străzii oferă tot ceea ce tinerii caută. 

 De aici şi lipsa de concentrare la ore, obezitatea, mobilitatea fizică redusă, energia nefirească a 

unora, efecte posibile a ceea ce consumăm. Este adevărat că alimentele sănătoase sunt mai scumpe, 

dar sănătatea este nepreţuită şi, dacă ne îmbolnăvim, poate că medicii ne pot repara, dar corpul nostru 

nu o poate lua de la capăt, pentru că orice aliment lasă urme cărora nu le putem da „delete”. 

 Industria gastronomică este în plină dezvoltare, apar mereu mâncăruri viu colorate, aspectuoase, 

dar nu înseamnă că ele sunt şi sănătoase sau că organismul nostru poate tolera orice. De aceea, lupta 
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cu tentaţiile gastronomice este cu atât mai intensă, eforturile de a le rezista trebuie să se concentreze 

pe ceea ce numim alimentaţie echilibrată, pe alternativele sănătoase. 

 Prin urmare, sănătatea noastră de mâine depinde de „pacheţelul” de astăzi, pe care trebuie să-l 

schimbăm, prin exerciţiu, prin educarea unor gusturi noi, prin controlul propriilor simţuri, pentru că 

ne dorim să fim în primul rând sănătoşi, pentru că trupul care îşi doreşte viaţa nu poate adăposti decât 

o minte sclipitoare şi un suflet generos. 

 

 

 

IGIENA ÎNCĂLȚĂMINTEI 

 

Ceamă Georgian, clasa a XI-a (învățământ special) 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. coord. Andrei Doina 

 

 Încă din primul an de viaţă, copilul poartă încălţăminte pentru a-şi proteja piciorul de 

temperatura şi asperităţile solului pe care calcă şi de traumatismele mecanice (lovituri, tăieturi, arsuri 

etc.). Încălţămintea trebuie să respecte configuraţia anatomică a piciorului şi să fie lejeră; să permită 

mişcarea degetelor şi să fie cât mai strânsă în spate, pentru a fixa bine piciorul în mers. O încălţăminte 

prea strâmtă, pe lângă faptul că produce mari neplăceri (uneori 

dureri violente) la mers, duce cu timpul la apariţia de leziuni 

cutanate (rosături), degerături (în timpul iernii), şchiopătat, 

îngroşarea gleznei sau chiar la deformarea degetelor. 

 Dacă încălțămintea este prea largă, apar inflamaţii şi 

apoi leziuni datorate frecării piciorului în timpul mersului, iar în 

cursul sezonului rece piciorul nu va fi niciodată cald, din cauza 

pătrunderii cu uşurinţă a aerului rece, eventual şi a zăpezii, prin 

spaţiul larg dintre pielea piciorului şi pantof sau gheată. 

 Mai ales la copil, datorită faptului că procesul osificării 

nu este încheiat, încălţămintea nepotrivită duce la deformări ale 

plantei sau ale degetelor şi, cu timpul, şi la tulburarea circulaţiei periferice (picioare reci, vinete), cu 

transpiraţie abundentă şi urât mirositoare sau chiar la apariţia unor procese infecţioase interdigitale, de 

etiologie în special micotică (cauzate de ciuperci parazite). 
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 Materialul ideal din care se recomandă confecţionarea încălţămintei copilului este pielea 

animală; aceasta este impermeabilă pentru apă, ferind astfel piciorul de umezeală, este maleabilă, 

mulându-se bine pe picior şi, în plus, dă o notă estetică plăcută încălţămintei. Are însă dezavantajul că 

împiedică evaporarea transpiraţiei; din acest motiv, vara se recomandă sandale sau pantofi cu feţe de 

pânză. Cea mai bună talpă de încălţăminte este cea din piele de bovine, fiind suficient de groasă pentru 

a proteja piciorul contra asperităţilor solului şi neîmpiedicând, decât în mică măsură, transpiraţia 

piciorului. Talpa din cauciuc, din crep sau din alte materiale sintetice, deşi mai rezistentă şi mai 

elastică, favorizează transpiraţia excesivă a piciorului şi, în plus, pe vreme ploioasă face priză slabă la 

sol, provocând dese alunecări şi căderi ale copiilor. Talpa din azbest, contraindicată în sezonul rece şi 

umed, este foarte bună vara, deoarece, prin efectul său izolator, ocroteşte piciorul de căldura mare a 

pavajului. Dar azbestul a început să fie puternic contestat de industria încălțămintei datorită unor 

radiaţii nocive pe care le elimină în timp. 

 Astăzi, când chimia de sinteză realizează 

materiale foarte apropiate de cele naturale – şi ne 

referim la înlocuitorii sintetici de piele şi de talpă – 

industria pune în circulaţie noi şi variate modele de 

încălţăminte confecţionate din astfel de materiale şi 

care nu sunt cu nimic mai prejos decât cele produse 

din piele animală. Viitorul industriei încălţămintei 

pare că va fi al acestor produse sintetice, care încep 

să îndeplinească din ce în ce mai bine standardele 

igienice, având o rezistenţă în timp chiar mai mare 

decât a produselor naturale şi, în plus, un preţ de 

cost incomparabil mai scăzut. 

 Încălţămintea a constituit o preocupare pentru frumos. În cele mai multe cazuri, îmbinarea 

utilităţii încălţămintei (de protecţie a piciorului) cu esteticul (diverse mode, mai repede sau mai încet 

trecătoare) a creat o armonie, conferindu-i piciorului o „protecţie artistică” (materiale diferite, culori şi 

forme variate). 

 În alte situaţii însă, interesele de sănătate şi igienă au fost sacrificate în detrimentul modei, 

căreia i s-au supus atât femeile, cât şi bărbaţii. În decursul vremii, încălţămintea şi-a modificat mereu 

forma, contravenind de multe ori legilor fiziologiei. 

 Actuala încălţăminte de damă, prin talpa foarte groasă, prin tocul prea înalt sau tocul cui, vine 

în contradicţie cu legile staticii, creând suferinţe nu numai piciorului, dar şi coloanei vertebrale. 
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 Moda urmăreşte să le permită fetelor – ba în ultimul timp chiar şi tocurile bărbaţilor tind să se 

înalţe – să nu umble cu talpa piciorului lipită de sol, ci cu călcâiul mult ridicat de la sol, cât mai mulţi 

centimetri posibil. 

 O altă linie a modei încălţămintei, destul de nefiziologică, este cea care recomandă atât fetelor, 

cât şi băieţilor pantofi ascuţiţi la vârf. Această încălţăminte ţine degetele înghesuite, încetinindu-le 

circulaţia şi alterând troficitatea locală. 

 Tot moda impune în ultimul timp trecerea bruscă de la o încălţăminte uşoară (fără ştaif, fără 

căptuşeală, cu bombeu mic) la alta groasă (şi grosolană), confecţionată din piele de vită sau din 

material sintetic gros, cu tălpi groase şi grele din cauciuc sintetic, care prin greutate face ca piciorul să 

suporte un efort continuu, atâta timp cât este încălţat. Pentru cei ce ştiu ce valoare au aceste cifre, 

amintim că 100 g în plus pentru fiecare pantof antrenează o cheltuială suplimentară de energie de 128 

kg forţă/m. 

 În schimb, o încălţăminte confortabilă uşurează mersul, munca şi viaţa cotidiană, deoarece omul 

stă încălţat aproape o jumătate din zi şi, respectiv, o jumătate din viaţă. Dacă este incomodă şi 

imperfectă, chiar dacă este modernă, încălţămintea nefiziologică creează o patologie dureroasă şi 

uneori chiar infirmizantă. De aceea, creatorii de modă ar trebui să ţină mai mult cont în activitatea lor 

de fiziologia normală a piciorului. 

 Tânărul trebuie să ştie că încălţămintea variază cu vârsta, cu moda şi cu tipul de activitate pe 

care o desfăşoară. Una va fi încălţămintea „de ocazii” (vizite, spectacole), alta de purtare zilnică şi alta 

de excursii, plimbări în natură şi sport. Se înţelege că aceasta din urmă va fi cât mai lejeră, uşoară şi 

adaptabilă chiar sportului anume pe care-l practică tânărul (tenis, ciclism, alergări, lupte, fotbal). În 

mediul natural – pe plajă, pe iarbă – se recomandă şi plimbările sau alergările cu piciorul desculţ, 

pentru a permite o relaxare musculară şi un bun masaj al labei piciorului, făcut odată cu fiecare pas. 

Mersul desculţ „în susul apei” pe cursul râurilor de deal şi premontane realizează masajul tălpilor cu 

ajutorul pietrişului de pe fundul albiei, dar şi a restului piciorului, prin undele apei curgătoare; se 

realizează astfel o adevărată stimulare a circulaţiei sanguine şi a musculaturii picioarelor, cu efect 

benefic asupra copilului, în special după perioadele îndelungate în care a stat cu picioarele încălţate. 

Încălţămintea de casă va trebui să fie mai uşoară decât cea de stradă, mai lejeră, mai comodă, 

călduroasă şi cu tocul cât mai jos, încât să permită relaxarea musculaturii piciorului, după ce ore în şir a 

stat încorsetat într-o încălţăminte mai rigidă (cea de stradă). 

 Dacă la băieţi forma încălţămintei variază mai puţin de la o vârstă la alta, la fete vine vârsta 

adolescenţei, când, din motive de estetică a ţinutei, poartă, şi când trebuie şi când nu, încălţăminte cu 

toc înalt sau foarte înalt (după cum cere „moda”). Este recomandabil pentru adolescente să poarte 
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pantof cu tocuri late şi joase şi numai în împrejurări deosebite, la ocazii, să poarte pantof înalt, deoarece 

un astfel de toc purtat intempestiv duce la deformarea piciorului, a bazinului şi chiar a coloanei 

vertebrale. 

 Încălţămintea va fi purtată de regulă peste o şosetă sau ciorap tricotat, confecţionat, pe cât 

posibil, din bumbac sau amestec cu fibre sintetice; vara se va purta o sanda uşoară, din pânză sau piele 

fină, direct pe piciorul gol. 

 Rolul ciorapului este de a atenua frecarea pielii piciorului de pantof, de a absorbi transpiraţia, 

iar în sezonul rece de a menţine căldura şi a împiedica apariţia degerăturilor. Ciorapii vor trebui 

schimbaţi cât de des, preferabil zilnic în timpul călduros; baia zilnică a picioarelor trebuie să fie urmată 

obligatoriu de schimbarea ciorapilor. 

 O încălţăminte comodă şi confortabilă asigură întotdeauna o senzaţie plăcută la mers; dacă, din 

contră, încălţămintea nu este lejeră şi comodă, senzaţia de  iscomfort va pune o amprentă neplăcută pe 

toată activitatea zilnică a tânărului. 

 

Bibliografie: 

1. http://citesc.net/igiena-incaltamintei/ 

2.http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=253:igiena-

personala&catid=43:promovarea-sanatatii&Itemid=74 
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SĂNĂTATEA... O COMOARĂ! 

 

Chiosea Bianca-Geanina, clasa a XI-a 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Rotaru Ramona 

 

Motto: „Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea."  

Indiferent dacă intri pe un teren și practici un sport (baschet, fotbal, tenis, etc.), dacă mergi la o 

sală de fitness sau faci o simplă plimbare în natură, această activitate fizică activează endorfinele. 

Acestea sunt substanțele chimice din creier responsabile cu starea ta de bine. Ele sunt cele care te fac să 

te simți mai relaxat și mai fericit. Sporturile practicate în echipă sunt, în special, cele care te plasează 

într-un cadru care te motivează să te autodepășești, autocunoști. Sportul împiedică anxietatea, stresul, 

depresia. Întărește mușchii, inima şi întreg sistemul cardio-respirator.  

Pentru o alimentație cât mai sănătoasă trebuie să consumăm cât mai multe fructe şi legume. 

Acestea sunt bogate în vitamine, proteine şi au foarte multă apă. Proteinele sunt considerate adevărați 

aliați atunci când ne dorim să adoptăm o alimentație sănătoasă, proteinele sunt nutrienții care ne oferă 

cel mai mare grad de saţietate. Un studiu a arătat că dacă reușim să ne creștem aportul de proteine până 

la aproape o treime din totalul de calorii, vom mânca mai puține calorii pe zi. În plus, proteinele ne 

ajută să reținem masă musculară. Cele mai bune surse de proteine sunt: piersica, zmeura, cireașa, 

banana, rodia, broccoli, sparanghel, mazăre, cartofi, fasole neagră. 

 Alte surse de proteine sunt produsele lactate, nucile, untul şi arahidele, ouăle, fasolea boabe şi 

carnea slabă. Laptele a început să fie procesat în urmă cu 8000 de ani și este cunoscut de mulți oameni 

ca fiind o băutură miraculoasă, cu efecte foarte benefice asupra organismului uman. Laptele este un 

“aliment constructor”, care, îndeosebi prin proteinele sale şi prin complexul fosfor-calcic, răspunde 

nevoilor copilului şi adolescentului, favorizând dezvoltarea, creșterea, osificarea, dentiția etc. Este şi un 

aliment economic, proteinele sale cu mare valoare biologică fiind mai ieftine decât cele din carne. 

Pentru a ilustra valoarea laptelui ca aliment, putem aminti că un litru de lapte sau 90 g de brânză conțin 

tot atâtea proteine cât 100 g carne sau două ouă. La aceste avantaje se adaugă şi digestibilitatea 

deosebit de bună a factorilor săi nutritivi. 

Un studiu recent a demonstrat că în cazul în care un adult consumă mai multe lactate, nivelul 

grăsimilor saturate din totalul caloriilor creşte (un aspect negativ, cu siguranță), dar pe de altă parte, 
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aportul de substanțe nutritive cheie, cum ar fi: proteine, calciu, magneziu, acid folic, vitaminele B1, B2, 

B6, B 12 şi vitaminele A, D, E, creşte împreună cu numărul porțiilor de lapte. 

 

AŞA NU! 

 

 

Cea mai bună strategie este să obții vitamine şi minerale din alimente, nu din suplimente. 

Numeroase cercetări au arătat că puteți reduce riscul de boli cronice şi dizabilități urmând o dietă 

sănătoasă, dar şi făcând exerciții în mod regulat şi evitând fumatul. Vitaminele le putem găsi foarte 

ușor în alimente, de exemplu vitamina B6 se găsește în carnea de peşte, carnea de pasăre, legume, tofu 

şi alte produse din soia, cartofi, fructe necitrice precum bananele şi pepenele verde; vitamina B12 ce se 

găsește în carne de pasăre, lapte, brânză, ouă, cereale fortificate, lapte de soia fortificat, această 

vitamină se găsește în stare naturală doar în surse alimentare de origine animală; fierul se găsește în 

carne roșie, carne de pasăre, ouă, fructe, legume verzi, pâine îmbogățită şi produse din boabe de 

cereale.  

 Carnea de pasăre este unul dintre alimentele care se contaminează foarte repede, nu întâmplător 

producătorii şi comercianții fiind obligați să o prezinte ambalată la cele mai bune standarde de calitate, 

iar carnea de pui şi cea de curcan sunt doar două dintre produsele din carne de pasăre expuse 

contaminării şi, de asemenea, cumpărate în cantități mari de către populație. După cum spuneam, 

carnea de pasaăe este bogată în vitamine, pentru a o utiliza corect v-am scris câteva mici reguli. Foarte 

important şi recomandat de către medici este ca toată carnea de pasăre depozitată la rece să fie folosită 

în maximum o săptămână de la data când a fost cumpărată, pentru că indiferent cât de bun ar fi 

congelatorul, carnea de pasăre tot poate să prezinte unele riscuri pentru sănătate prin congelare 

îndelungată. Nu cumpărați cantități mari din acest produs, deoarece se găsește din abundenţă şi nu se 

justifică deloc achiziționarea de carne de pasăre în cantități prea mari. 

Peştele este bogat în acizi grași esențiali, de tipul Omega 3, care mențin sănătatea aparatului 

cardiovascular. El poate constitui alimentul ideal atâta timp cât nu provine din ape contaminate cu 

metale grele, pesticide sau alte deșeuri. Peştele are foarte multe proteine, vitamine din grupele A, B, D 

şi E, fier şi multe alte minerale: iod, fosfor, cupru, potasiu, seleniu şi calciu. Printre avantajele 
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excepționale ale consumului de peşte se numără faptul că este digerat foarte ușor, în proporție de 97%. 

În plus, carnea de peşte conține foarte puţină sare. Peştele poate preveni următoarele boli: cancerul, 

bolile cardiovasculare, deficienţa de iod, osteoporoza.  

 

 

 

Deși nu s-a ajuns încă la un acord și zahărul nu este recunoscut ca substanță care provoacă 

dependență, studiile realizate până în prezent aduc argumente în favoarea acestei ipoteze. 

 Zahărul face parte din categoria carbohidraților răi, fiind un produs ce nu conține vitamine, 

minerale sau fibre vegetale. El este un produs chimic, de aceea singurul tip de zahăr pe care trebuie să-l 

mâncăm este cel care se găsește în fructele şi legumele proaspete. 

 Consumul excesiv de zahăr poate provoca următoarele boli: carii, obezitate, ficat foarte gras, 

cancer pancreatic, hipertensiune, boli de inimă. Acesta poate afecta şi calitatea somnului – consumul 

ridicat de zahăr din timpul zilei poate dăuna somnului, deoarece poate ridica nivelul de glucoză din 

sânge, crescând astfel şi cantitatea de energie eliberată în corp. 

Pentru a ține pofta de dulce sub control este recomandat să consumi ciocolată neagră cu peste 

50% cacao sau cu chili, în felul acesta vei consuma mai puțin și imediat ajunsă în organism va deveni 

din aliment medicament. În plus, ciocolata neagră va contribui activ la îmbunătățirea circulației 

sangvine, aspect ce va favoriza mai ales o mai bună oxigenare a creierului, mărind astfel capacitatea de 

concentrare și vei scăpa treptat de dependența de zahăr. 

 

Bibliografie:  

1.https://www.sanovita.ro/blog/12-consecinte-negative-ale-consumului-excesiv-de-zahar-infografic/ 

2. https://ea.md/topul-fructelor-care-contin-cea-mai-mare-cantitate-de-proteine/ 
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ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Codreanu Andreea, clasa a IX-a  

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

Prof. coord. Barbu Octavia 

 

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. 

Dacă ar fi să vorbim despre ce este mai simplu pentru toţi, atunci cel mai convenabil şi mai la 

îndemână este să mănânci orice îţi face plăcere, fără să te gândeşti la consecinţe, fără să te uiţi la 

calorii. Nu-i aşa că îţi convine? Sau poate nu? Doreşti să fii sănătos acum şi în viitor? Alegerea este a 

fiecăruia, important este ca, atunci când facem o alegere, să o facem cu toată convingerea. 

„Eşti ceea ce mănânci“, spune un vechi proverb. Vi s-a întâmplat să petreceţi noaptea până 

târziu în oraş şi, înainte să vă întoarceţi acasă, să luaţi cu voi o şaorma? Sau să reveniţi de la lucru şi să 

vă decideţi că, decât să staţi cu orele în bucătărie, mai bine cumpăraţi un hamburger? Cina în familie o 

înlocuiţi deseori cu cartofi prăjiţi devoraţi în faţa televizorului? Tocmai aţi înghiţit o „bombă calorică“ 

pentru care, financiar vorbind, nu plătiţi foarte mult. Şi poate că preţul mic este cel care vă determină să 

cumpăraţi produsele fast-food.  

Poate mulţi v-aţi întrebat de ce oamenii de la ţară sunt mai sănătoşi şi mai puternici decât cei de 

la oraş, de ce rezistă mai bine la eforturi mari şi cum de fac pe jos drumuri atât de lungi fără să 

ostenească. Toate acestea şi încă multe alte eforturi nemaipomenite sunt posibile în cazul lor, pentru că 

omul de la ţară încă se hrăneşte sănătos şi nu-şi face probleme că ceapa şi usturoiul miros urât. S-a 

dovedit, de altfel, că acestea sunt pline de vitamine şi feresc organismul de infecţii şi nenumărate boli, 

întărind imunitatea.  

Şi atunci vă întreb: Ce e mai bine? Să mănânci hrană gătită sau să cumperi o mâncare 

nesănătoasă care îngraşă şi care, prin conţinutul ridicat de E-uri, provoacă numeroase boli digestive? E 

important să ne facem timp pentru a ne hrăni sănătos, pentru că mâncarea este o „investiţie“ pe termen 

lung în sănătate. E posibil ca în prezent să nu avem probleme din cauza hranei noastre, însă mai târziu 

ar putea să apară. 
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A fi sănătos şi a te bucura de viaţă până la o vârstă înaintată nu ar trebui să rămână 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. 

Un stil de viaţǎ sǎnătos creeazǎ toate premisele pentru succes. Un stil de viaţă sănătos se 

dobândeşte, se învaţă, dar mai ales dă viaţă. 

 

 

CUM SĂ AI UN STIL DE VIAŢA SĂNĂTOS 

 

Drăgan Angela Cezara, clasa a XII-a 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Ciobănel Raluca Simona  

  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus în 1946 următoarea definiţie: „Sănătatea este o stare pe 

deplin favorabilă atât fizic, mental, 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”. 

În domeniul medical, sănătatea este de obicei definită ca abilitatea unui organism de a răspunde 

eficient provocărilor (stres), precum şi de a restabili şi susţine o „stare de echilibru”, cunoscută sub 

numele de  homeostazie. 

O alimentaţie corespunzătoare nu înseamnă asigurarea senzaţiei de plenitudine gastrică prin 

aportul excesiv şi neselectiv de alimente, ci aportul unor alimente în concordanţă cu nevoile 

organismului, diferenţiate în funcţie de vârsta, de tipul activităţilor depuse, de anotimp, de condiţiile 

climaterice etc. În principiu, o alimentaţie echilibrată trebuie să asigure organismului suportul energetic 

pentru existenţă (substanţele energetice), elementele necesare creării unor structuri noi ori refacerea 

celor uzate (substanţe plastice), cât şi biocatalizatorii de provenienţă exogenă (substanţe minerale, 

vitamine etc.) care nu pot fi sintetizate în organism. 

Alimentele şi băuturile oferă caloriile de care avem nevoie, însă aportul prea mare de calorii într-

o periodă mai mare de timp duce la creşterea în greutate, asta întrucât caloriile nefolosite vor fi stocate 
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ca grăsimi. Este recomandat ca aportul alimetar să fie raţional, într-un ritm la care tractul 

gastrointestinal să se poată acomoda. 

Fructele şi legumele sunt principala sursă de vitamine şi minerale, ele trebuie să reprezinte o 

treime din alimentele pe care le consumăm zilnic. Este recomandat să consumăm cel puţin 5 fructe şi 

legume în fiecare zi. 

Alimentele cu conţinut de carbohidraţi  ar trebuie  să reprezinte o treime din tot ceea ce mâncăm. 

Aceasta înseamnă că ar trebui să ne bazăm mesele pe aceste alimente. Cartofii în coajă sunt o excelentă 

sursă de fibre şi vitamine. 

Laptele şi produsele lactate sunt surse bune de proteine. Acestea conţin şi calciu care ajută la 

menţinerea sănătăţii oaselor. Pentru  a te bucura de avantajele lactatelor e indicat să consumi produse 

semi-degresate (1%  grăsime). De asemenea, pentru un aport optim de calciu în oase şi articulaţii, 

calciul trebuie să fie mereu acompaniat de magneziu şi vitamina D. 

Peştele, ouăle şi carnea nu trebuie să lipsească dintr-o alimentaţie echilibrată. Aceste alimente 

sunt excelente surse de proteine. Carnea este o sursă de proteine, vitamine, minerale, fier, zinc şi 

vitamine din gama B. Peştele este o altă sursă importantă de protein, de asemenea, conţine multe 

vitamine şi minerale. Uleiul de peşte este deosebit de bogat în acizi graşi Omega-3. Este indicat să se 

consume cel puţin două porţii de peşte pe săptămână, pot fi consummate, de asemenea, şi fructe de 

mare proaspete. 

Grăsimile sunt esenţiale într-o alimentaţie echilibrată, însă trebuie consumate în cantităţi mici. 

Grăsimile nesaturate pot ajuta la scăderea colesterolului.  

Mişcarea regulată în aer liber şi hidratarea suficientă sunt importante atât pentru corp, cât şi 

pentru starea de spirit. O scurtă tulburare de concentrare se poate datora unei hipoglicemii sau unei 

lipse acute de lichide. 

În general, se recomandă să facem cel puţin 30 de minute de exerciţii pe zi.  Mersul într-un ritm 

rapid este suficient, atât timp cât creşte ritmul cardiac. Acest lucru permite nu numai să ardem excesul 

de calorii, ci să consolidam muşchii şi oasele, de asemenea, ajută la controlul tensiunii arteriale, al 

colesterolului şi al nivelului glicemiei. În plus, acest lucru contribuie la scăderea nivelului de stres şi ne 

ajută să dormim mai bine. Ajută să dobândim o stare de relaxare, să evităm schimbările de dispoziţie, 

să îmbunătăţim stima de sine şi să atingem o stare de satisfacţie personală.  

Echilibrul mental nu se referă doar la existenţa boliilor psihice, ci şi la starea de bunăstare 

emoţională şi psihologică. O sănătate mentală bună este necesară pentru a menţine şi dezvolta abilităţi 

cognitive, relaţii sociale şi pentru a face faţă provocărilor personale şi profesionale ale vieţii de zi cu zi. 
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Stresul, oboseala şi anxietatea sunt unele dintre semnele care indică faptul că starea mintală nu este în 

întregime sănătoasă. 

Stimularea intelectuală este importantă pentru menţinerea bunei funcţionări şi evitarea 

deteriorării cognitive şi apariţia demenţei. Este bine să încercăm să oferim creierului un antrenament cu 

exerciţii care îmbunătăţesc memoria, atenţia, capacitatea de concentrare şi învăţare de noi subiecte. 

Este necesar să dormim bine şi un număr adecvat de ore, în jur de 8 ore pe noapte. Aceste lucruri 

ne ajută să ne odihnim şi să generăm energie pentru ziua următoare.  

Tutunul, alcoolul şi drogurile au un impact negativ asupra sănătăţii. Până în ultimii ani, se credea 

că o cantitate mică de vin sau bere zilnic este în regulă, dar noi studii au dovedit că şi  aceste lucruri pot 

influenţa sănătatea într-un mod negativ. 
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MATEMATICA CALORIILOR 

 

Iordache Daniel, clasa a X-a (învățământ special) 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. coord. Andrei Doina 

 

 

  Creșterea în greutate reprezintă o problemă tot 

mai acută, în toată lumea, afectând atât populația din 

țările dezvoltate, cât și pe cea din țările în curs de 

dezvoltare. Acest lucru se resimte mai ales în rândul 

copiilor și adolescenților – rata obezității și a 

supraponderalității crește simțitor de la an la an. 

 Din cauza kilogramelor în plus, copiii și 

adolescenții supraponderali și obezi pot întâmpina grave 

probleme de sănătate, pe termen scurt și lung. Dar 

obezitatea nu are rol negativ doar asupra sănătății, ci afectează și performanțele școlare ale copiilor. 

Alimentația are un efect direct asupra capacităților cognitive ale individului, iar o dietă nesănătoasă 

poate afecta dezvoltarea intelectuală și performanțele școlare. Cercetătorii au analizat mai mulți factori 

pentru a stabili relația dintre alimentația și sănătatea copiilor și rezultatele școlare. Printre aceștia se 

numără greutatea, calitatea și cantitatea consumului alimentar și activitatea fizică.  

 Creșterea în greutate depinde de înălțime, precum și de metabolism sau alți factori. Pentru a se 

asigura că dezvoltarea elevului se află între parametrii recomandați, este important ca părinții să-i 

supravegheze nutriția și activitatea fizică și să îl obișnuiască cu un stil de viață sănătos și echilibrat. 

 Dacă elevul se confruntă deja cu un exces de greutate, lucrurile sunt mai complicate. 

Kilogramele în plus favorizează apariția unor afecțiuni grave – diabet, hipertensiune arterială, 

colesterol mărit, precum și tulburări psihologice. Elevii supraponderali pot fi tachinați de către colegi și 

excluși din activitățile în echipă, ceea ce poate duce la lipsa încrederii în forțele proprii, scăderea stimei 

de sine și, în cele din urmă, la depresie. Pentru a reduce excesul ponderal și afecțiunile asociate, dar și 

pentru a preveni instalarea obezității, părinții trebuie să ofere copilului un regim alimentar adecvat, 

însoțit de modificări privind stilul de viață. 
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 Cu toate că dieta de slăbit în cazul copiilor este o dezbatere fierbinte în domeniul medical, 

există situații extreme când un copil trebuie ajutat să scape de kilogramele în plus, deoarece efectele 

secundare ale obezității pun în pericol viața acestuia. În cazul adolescenților, se poate recurge pentru o 

perioadă limitată de timp la o dietă hipocalorică, dar care permite consumul variat de alimente, nefiind 

și nu este o dietă de înfometare, tocmai pentru că adolescenții sunt mai energici. Această dietă le va 

permite să slăbească și totodată să fie corect alimentați pentru ca energia și capacitatea de concentrare 

să nu scadă. 

 Pentru a înțelege cum stau lucrurile cu echilibrul energetic și caloriile, în continuare facem 

puțină matematică. În primul rând, pentru că matematica nu minte niciodată. 

 Numărul de calorii pe care le consumăm într-o zi din alimentație se adună; numărul de calorii 

pe care le ardem într-o zi prin diferite activități se scade. Iar acum începem: 

 Corpul nostru consumă calorii chiar și în repaus complet, doar ca să trăiască. Energia minimă 

pe care un organism o consumă pentru a rămâne în viață se numește metabolism bazal. Astfel, dacă ne 

trezim dimineața și doar stăm în pat cu ochii deschiși, consumăm energie pentru asta. Metabolismul 

bazal este individual, în funcție de vârstă, greutate, status fizic etc. De exemplu, pentru o femeie de 43 

ani, 160 cm înălțime și 52 kg metabolismul bazal este 1254 kcal/zi; iar un bărbat de 46 ani, 177 cm 

înălțime și 83 kg, are un metabolism bazal de 1792 kcal/zi. Adică aceste două persoane, doar ca să 

existe, consumă acel număr de calorii într-o zi. 

 Dacă în cursul zilei desfășurăm diferite activități, unele intelectuale, altele fizice, caloriile pe 

care le ardem se adaugă la metabolismul bazal și rezultă o cantitate mai mare de calorii care se scad din 

bilanțul caloric al zilei. De exemplu, cele două persoane menționate anterior ard într-o zi 2382 kcal – 

doamna (este o persoană foarte activă, dar fără a face sport propriu-zis) și 4300 de calorii – domnul 

(este, de asemenea, o persoană foarte activă și, în plus, face sport de trei ori pe săptămână, în medie-

alergat și sală). 

 Dieta hipocalorică presupune un consum zilnic de maxim 800 kcal, pentru o durată de două 

săptămâni, pentru ca bilanțul zilnic negativ din această perioadă să ardă un număr cât mai mare de 

calorii din grăsimile depuse în ficat, în jurul organelor interne (mai ales abdominale) și sub piele. 

 Problema este că organismul nostru preferă să ardă energie din glucide (dulciuri), pe care o are 

cel mai la îndemână: din sânge, ca urmare a alimentației recent consumate, sau din depozitele de 

glicogen din ficat și mușchi, unde se depun glucidele nefolosite din sânge, ca să fie la îndemână pentru 

situații de urgență (fugim după autobuz, tramvai sau metro, a luat-o un copil la fugă și trebuie să îl 

prindem, se arde mâncarea în cuptor și fugim repede să rezolvăm situația etc). Aceste depozite de 

glicogen sunt de cca. 2000-2500 kcal pentru un bărbat și 1200-1800 kcal pentru o femeie (orientativ) și 
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sunt suficiente pentru nevoile zilnice ale unei persoane. După ce glucidele se depun în mușchi și ficat, 

ca să completeze ce s-a consumat din glicogen, tot ce rămâne se depune sub formă de grăsime, peste tot 

în corp, dar mai ales în ficat, în jurul organelor abdominale și sub piele. 

 Energia din depozitele de grăsime din corp este o sursă secundară de energie; este ca un 

depozit pe termen lung la bancă, la care corpul nu apelează în mod regulat, ci doar în anumite situații; 

iar acele situații trebuie create, dacă vrem să ardem grăsimile. O astfel de situație este dieta 

hipocalorică, foarte săracă în glucide, care reduce rezervele de glicogen și glucidele circulante din 

sânge și forțează organismul să apeleze la depozitele de grăsime. O altă situație o reprezintă activitatea 

fizică moderată ca intensitate (plimbare, bicicletă etc), dar cu o durată mai mare de 45 de minut. De 

exemplu, o plimbare în ritm moderat, de 45-60 minute, poate să ardă 150-200 kcal. Din acestea, cam 

40% vor fi arse din depozitele de grăsime, DACĂ nu cumva suntem după masă și există deja glucide 

suficiente circulante în sânge. 

 Un gram de glucid produce prin ardere 4 kcal, iar un gram de grăsime produce prin ardere 9 

kcal. 

 Să luăm exemplul doamnei pe care am prezentat-o mai sus: dacă urmează dieta hipocalorică, 

aduce în corp 800 kcal/zi și arde 2382 kcal/zi; așadar are un bilanț zilnic de minus 1582 kcal. Să 

presupunem că, datorită dietei hipocalorice, rezervele de glicogen sunt foarte scăzute, ca urmare, o 

mare parte din cele 1582 kcal arse într-o zi sunt din grăsime; nu prea avem cum să știm exact, dar 

aproximăm la 1200 kcal. Calculul ne arată că cele 1200 kcal arse înseamnă 133 grame de grăsime. Ar 

putea să pară puțin, dar să ne gândim că aceste grame de grăsime la fel au fost depuse; câte 50-100-150 

grame în fiecare zi; și se depun chiar acum, în continuare, dacă bilanțul caloric zilnic este pozitiv (adică 

aducem mai mult decât ardem). În consecință, degresarea trebuie să fie un proces asemănător, dar în 

sens invers. 

 Ca urmare a tuturor celor de mai sus, precum și după rezultatele din studii și din experiența 

practică, într-o perioadă de două săptămâni de dietă hipocalorică, se poate ajunge la o scădere în 

greutate între 1,5 și 3 kg. Evident că pot să fie și excepții. 

 Marele avantaj al dietei hipocalorice este că arde preponderent grăsime, dacă este respectată 

întocmai. Iar riscul de a crește rapid în greutate după încheierea perioadei este mai mic. Alte diete pot 

să rezulte în scăderi mai spectaculoase ale numărului de kilograme, într-o perioadă scurtă de timp, dar 

aceste scăderi pot să fie din apă și electroliți, sau din masă musculară și osoasă. Astfel se explică de ce, 

după unele diete, câștigul în greutate revine foarte rapid; pentru că, de fapt, corpul a pierdut apă și 

minerale care, odată aduse înapoi, își ocupă locul lor în organism. Ca să nu mai spunem de riscul 

reprezentat de pierderile de sodiu, calciu, potasiu sau magneziu. 
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 Al doilea mare avantaj este că ne ajută să deprindem un comportament alimentar, pe perioada 

celor două săptămâni, pe care îl putem prelungi mai departe, chiar dacă creștem aportul caloric zilnic; 

ideal ar fi să creștem până la maxim 1200 kcal/zi, încă o lună cel puțin, tocmai pentru a fixa acest nou 

comportament alimentar mai bine. Un nou comportament alimentar înseamnă: 

 exclusiv trei mese pe zi, fără gustări sau ronțăieli între mese și fără lichide dulci; 

 mai puține calorii consumate decât caloriile arse și cât mai puține dulciuri; se poate alege o zi a 

săptămânii în care să ne satisfacem pofta de dulce, iar în rest să respectăm o dietă sănătoasă și 

echilibrată; 

 minim patru ore între mese, cina la ora 6-7 seara (cel mai târziu) și pauză de 14 ore până la 

micul dejun. 

 Dacă ajungem să facem aceste lucruri pentru 45-60 de zile, șansele sunt foarte mari să devină 

parte normală din viața noastră, pentru toată viața. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Ismană Bogdan, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic ”General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. coord. Negrea Tamara Roxana 

 

Sănătatea este cea mai mare valoare umană. Pentru a fi întotdeauna viguroși, puternici și plini 

de forță, oamenii încearcă să își mențină sănătatea într-o stare bună de sănătate. Un stil de viață sănătos 

implică mai multe componente. Aceasta este o nutriție adecvată, sănătoasă și fără excedent. De 

asemenea, un stil de viață sănătos exclude fumatul, deoarece fumatul dăunează foarte mult plămânilor 

unei persoane. Fiecare fumător are nevoie de nutriție sporită și o doză dublă de vitamine pentru a 

neutraliza răul făcut. Un stil de viață sănătos exclude consumul regulat de alcool, în general, nu merită 

să vorbim despre medicamente. 

Un stil de viață sănătos include educația fizică, dezvoltarea fizică și activitatea umană. Jocurile 

pe calculator și vizionarea prelungită a televiziunii, care sunt acum foarte populare în rândul tinerei 

generații, nu sunt deloc bune pentru sănătate.  

 O persoană trebuie să aibă capacitatea de a evita stresul, de a ieși din stres și depresie cu 

pierderi minime, non-conflict, capacitatea de a distribui corect forțele și energia. 

Pentru un stil de viață sănătos, un somn complet și capacitatea de relaxare și odihnă sunt 

importante. Cea mai bună opțiune, standard pentru toată lumea, este un somn de opt ore. Când o 

persoană doarme mai puțin, de obicei, își epuizează corpul. Rareori se dovedește că o persoană doarme 

puțin și, în același timp, nu dăunează organismului. În general, mulți oameni au nevoie de o cantitate 

mare de somn pentru o viață deplină și sănătate. 

Pentru tineri, un stil de viață sănătos este foarte important. Conservarea sănătății și a vitalității 

este valoroasă încă de la o vârstă fragedă. Prin urmare, alegând un stil de viață sănătos, un tânăr își 

dublează puterea. În experiența mea, am simțit diferența dintre un stil de viață sănătos, adică să am 

grijă de mine și absența acestuia. Și am înțeles că prima este de preferat. 
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REGULI ALE UNEI ALIMENTAŢII SĂNĂTOASE  

 

Neagu Alexandra Diana, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

                                                    Prof. coord. Barabaş Virginica 

 

 Multe dintre bolile de astăzi sunt consecința alimentației nesănătoase și a stilului de viață 

dezordonat. Modul în care ne hrănim, originea produselor, obiceiurile alimentare în general au o 

importanță mare în echilibrul organismului. 

     Mâncărurile cu amidon ca pâinea, cereale, orez, paste și cartofi sunt o componentă importantă a 

unei mese sănătoase și ar trebui să reprezinte o treime din mâncarea consumată. Sunt o sursă de 

energie și sursa principală de nutrienți în dieta noastră. Pe lângă amidon, aceste mâncăruri mai conțin 

și fibre, calciu, fier și vitamina B. De aceea, un mic dejun cu cereale integrale, un sandwich pentru 

prânz și cartofi, paste sau orez pentru masa de seară pot intra în rândul alimentelor sănătoase. 

       Totodată, mâncarea integrală conține mai mulți nutrienți decât mâncărurile cu amidon, de 

asemenea digestia mâncării integrale se face mai încet și asta ajută să te simți sătul mai mult timp. 

Mâncărurile integrale se compun din: făină integrală, pâine integrală, paste integrale și orez, cereale 

integrale. 

     Fructele şi legumele sunt foarte importante pentru sănătatea organismului. Putem consuma un 

pahar cu suc și bucăți de banană cu cereale integrale, o salată la prânz, o pară ca o gustare de prânz, o 

porție de mazăre sau alte legume ca mâncare de seară. 

 Mulți dintre noi ar trebui să mănânce pește, măcar o dată pe săptămână, pentru că este o 

excelentă sursă de proteine și conține multe minerale și vitamine. Se poate alege peşte proaspăt, 

congelat sau conservat, deoarece acesta ne menţine inima sănătoasă.  

 Corpul nostru are nevoie şi de grăsimi, dar din acelea care nu cresc colesterolul din sânge, de 

exemplu uleiurile vegetale din floarea-soarelui, ulei de măsline, ulei de rapiţă, peşte uleios, nuci, 

seminţe, avocado.  

       De asemenea, ar trebui să încercăm să consumăm mai puține alimente care conțin zahăr, de 

exemplu dulciuri, prăjituri, biscuiți și să bem răcoritoare fără zahăr. Consumul des al produselor care 

conţin zahăr poate duce la obezitate sau la stricarea dinţilor. De aceea, este bine să citim cu atenţie 

eticheta produsului, deoarece, pe lângă zahărul propriu-zis, există o serie de alte ingrediente care 

conţin zahăr: zaharoză, glucoză, maltoză, fructoză, sirop de porumb și miere.  
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Cantitatea de sare consumată este şi ea importantă. Deja mâncarea pe care o cumpărăm conţine 

o cantitate însemnată de sare, iar adaosul de sare în mâncare înseamnă un consum mai mare decât ar fi 

necesar, ceea ce ar putea declanşa diverse boli. 

Consumul de apă sau alte lichide contribuie la menţinerea unui corp hidratat pe tot parcursul 

zilei. Mai multe lichide sunt necesare în perioadele calde sau atunci când corpul depune un efort fizic. 

       Pentru a avea un corp sănătos este bine să respectăm următoarele reguli de alimentație corectă: 

- Mâncați la ore fixe, fără gustări între mese; 

- Nu efectuați o altă activitate când mâncați (nu vă uitați la televizor, nu citiți etc.); 

- Mâncați fără grabă și mestecați bine alimentele; 

- Este preferabil să mâncați puţin şi des decât rar şi mult; 

- Masa de seară trebuie servită cu cel puțin 2 ore înainte de culcare;  

- Beți cel puțin 2 l de lichide necarbogazoase, neîndulcite pe zi (apă plată, ceaiuri);  

- Consumaţi mai puţin zahăr; 

- Mai puţine grăsimi animale şi prăjeli;  

- Consumaţi, pe cât posibil, produse BIO;  

- Mai puţină sare în mâncare;  

- Faceți mișcare zilnic.  
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VIAŢA ÎŢI APARŢINE! NU TE DROGA! 
 

Novac Claudia Ecaterina, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, jud. Timiș 

Prof. coord. Gheleşian Mihaela Silvia 

 

 

 Consumul de droguri este o problemă 

dinamică care începe în moduri diferite pentru 

diferiți indivizi. Există nenumărate motive pentru 

care oamenii încep să abuzeze de droguri, 

indiferent dacă sunt droguri ilicite sau medicamente 

eliberate pe bază de rețetă. Gama de motive pentru 

care oamenii consumă droguri este la fel de largă ca 

tipurile de oameni care le consumă. Dependența de 

droguri poate afecta pe oricine, de orice origine și 

orice statut socio-economic. 

 Consumul de droguri poate să apară ca 

urmare a unor probleme: 

 Emoțional: Simt că au nevoie de droguri pentru a umple un gol din viața lor (indiferent dacă 

este vorba de stres, traume, probleme de relație sau altele). 

 Fizic: Simt că au nevoie de efectele fizice ale unui nivel ridicat sau scăzut pentru a se simți mai 

bine fizic. 

 Psihologic: Sentimente generale de inadecvare față de ei înșiși sau de lume, astfel încât 

consumă droguri pentru a-și spori încrederea și stima de sine și capacitatea de a înțelege lucrurile. 

 De ce să renunți la droguri? Nu este niciodată prea târziu să renunți la consumul de droguri. 

Reducerea sau renunțarea la droguri vă poate îmbunătăți viața în multe feluri.  

 Îmbunătățiți-vă bunăstarea fizică și mental 

 Reduceți riscul de deteriorare permanentă a organelor vitale și de moarte 

 Îmbunătățiți-vă relațiile cu prietenii și familia 

 Te ajută să te reconectezi cu emoțiile tale 

 Îţi crește energia 
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 Te ajută să dormi mai bine 

 Îţi îmbunătățește aspectul 

 Vei economisi bani. 

 Dependenții recuperați spun că nu s-au simțit niciodată mai bine după renunțarea la droguri, 

deși acest lucru poate dura. Știind de ce vrei să renunți la medicamente te poate ajuta să rămâi motivat 

în timpul procesului de retragere. 

 „Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte.  

 Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fi fapte.  

 Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor deveni obiceiuri.  

 Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor deveni caracterul tău.  

 Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău.”  (Talmud) 

 Deși mulți știm asta la nivel teoretic, trebuie să învățăm să gândim pozitiv și să avem o atitudine 

bună și prietenoasă față de cei din jurul nostru. Trebuie să fim împăcați cu noi și cu toate ființele cu 

care împărțim acest pământ. 

 Din timpuri străvechi, filosofii, oamenii de știință și liderii religioşi au ajuns la concluzia 

că numai faptele bune pot da valoare omului. Reverberațiile acestor cugetări simple se găsesc în 

credințele tuturor popoarelor, de pe toate continentele planetei noastre. 

 În creștinism se spune că „ceea ce vrei să facă oamenii pentru tine, să faci tu întâi pentru ei.” 

 În mozaism: „Ceea ce nu vrei să-ți pricinuiască alții, nu le face nici tu lor.” 

 În islamism: „Nu este bun credincios cel ce nu gândește și nu face pentru fratele său, ceea ce ar 

face lui însuși.” 

 În budism: „Arată-le celorlalți aceeași iubire, aceleași bucurii și aceeași milă pe care tu dorești 

să-ți arate ei.” 

 În hinduism: „Nu pricinui vecinului tău ceea ce nu vrei să înduri din partea lui.” 

 În confucianism: „Poartă-te față de ceilalți, așa cum ai vrea să se poarte ei față de tine.” 

 În jainism: „La bucurie și fericire, ca și la suferință și nevoie, trebuie să tratăm pe ceilalți ca pe 

noi înșine.” 

 În parsism: „Lumina și generozitatea este cel care nu pricinuiește celorlalți, ceea ce nu face bine 

pentru el însuși.” 

 În taoism: „Consideră fericirea și suferința semenului tău, ca propria ta fericire și suferință și 

dă-ți silința să sporești binele ca și cum ar fi al tău.” 

 Merită să cugetăm la felul în care gândim și acționăm față de cei din jur. Din păcate, vremurile 

în care trăim parcă nu ne lasă timp să medităm, să ne înțelegem mai bine. 
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IMPORTANȚA SĂNĂTĂȚII ÎN VIAȚA NOASTRĂ 

 

Tudoran Carla, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic ”General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. coord. Negrea Tamara Roxana 

 

Omul este desăvârșirea naturii. Dar pentru ca el să se bucure de beneficiile vieții, să se bucure 

de frumusețea ei, este foarte important să fie sănătos. „Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate nu este 

nimic”, a spus înțeleptul Socrate. 

O sănătate bună este un mod de viață. Se crede că tot ceea ce face o persoană, într-un fel sau 

altul, afectează starea sănătății sale. Pentru un stil de viață sănătos, rutina zilnică este, de asemenea, 

foarte importantă. Nu poți sta la lecții fără odihnă. Și cel mai bine este să faci o plimbare înainte de a 

termina temele. Am observat adesea că după o plimbare oboseala dispare, devin mai activă, mai veselă. 

De mare importanță pentru sănătate, vitalitate, eficiență ridicată este somnul. Oamenii de știință au 

descoperit că lipsa somnului are efecte negative asupra stării psihologice și emoționale a unei persoane. 

Mult rău organismului nostru este făcut de televizor și computer. Nu numai că „devorează 

timpul”, ci ne lasă fără mișcare mult timp. Prin urmare, este important să nu abuzăm de această tehnică. 

De exemplu, părinții mei mă ajută să construiesc și să observ corect rutina zilnică. Un impact imens 

asupra sănătății umane este afectat de nutriție. Trebuie să mâncăm la un anumit moment, iar nutriția 

trebuie să fie corectă.  

Vreau să menționez încă o problemă care împiedică un stil de viață sănătos. Acestea sunt 

obiceiurile proaste, precum fumatul, alcoolul sau dependența de droguri. Oamenii de știință au dovedit 

deja că fiecare țigară scurtează viața cu 5-6 minute, iar alcoolul duce la daune mintale.  

https://educatiafnonf.files.wordpress.com/2019/06/emilia-morosan-cl.-a-viii-a-sc.-nr.1-vatra-dornei-e1559712144414.jpg?w=424
https://educatiafnonf.files.wordpress.com/2019/06/emilia-morosan-cl.-a-viii-a-sc.-nr.1-vatra-dornei-e1559712144414.jpg?w=424
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Astfel de oameni au o sănătate precară, adesea se îmbolnăvesc, au imunitate slabă și, cel mai 

adesea, nu trăiesc foarte mult, există un risc mare de a face cancer pulmonar. Fumatul, băutul sunt 

obiceiuri urâte, distrugând sănătatea zi după zi, lună după lună, an după an. Dependența este, în 

general, un lucru groaznic. Dar noi, adolescenții, trebuie să știm despre efectele drogului, mecanismul 

dependenței și consecințele asociate cu drogurile. 

Noi, generația de astăzi, trebuie să spunem „Nu!” vis-a-vis de tot ce ne dăunează pentru a 

deveni oameni sănătoși. Nu ar trebui să trăim doar azi, ar trebui să ne gândim la mâine. Pentru a crește 

sănătos, trebuie să învățăm să ducem un stil de viață sănătos încă din copilărie. O persoană trebuie să 

aibă grijă de sănătate, deoarece sănătatea precară afectează nu numai munca fizică, ci și munca 

mentală, precum și starea de spirit. Sănătatea este cea mai importantă comoară a omului! 
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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 cultură 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. 
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