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Educaţia pentru sănătate – 
calitate, relevanţă, necesitate

Rezumat: Dreptul la sănătate, la dezvoltare fizică şi psihi-
că armonioasă constituie unul dintre drepturile fundamentale 
înscrise în Convenţia ONu cu privire la drepturile copilului. 
Disciplina opţională Educaţie pentru sănătate oferă cadrul 
necesar şi oportunităţi pentru a garanta dreptul tinerilor 
la sănătate, având ca prioritate formarea abilităţilor şi de-
prinderilor care le vor asigura un mod de viaţă sănătos şi îi 
vor orienta spre succes. În acest sens, demersul responsabil 
şi angajat al şcolii în parteneriat cu autorităţile publice şi 
întreaga comunitate este esenţial.

Cuvinte-cheie: stare de sănătate, adolescent, activitate didactică, educaţie de calitate.

Abstract: The right to health and to a harmonious physical and psychological development is one of the fundamental rights 
enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child. As an optional school discipline, Health Education provides the 
framework and opportunities that would guarantee young people’s right to health, having as a priority the development of skills 
and abilities that shall ensure children’s and youths’ healthy lifestyle and guide them towards success in life. In this respect, it 
is crucial that the school adopts a responsible and engaged approach towards the matter and establishes a partnership with the 
local authority and the entire community.

Keywords: health condition, teenager, didactic activity, quality education.

”Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel mai prost păzită.”
 (Émile Augier)

Încă de pe băncile şcolii, copiii trebuie să obţină, odată 
cu informaţiile şi cunoştinţele la materiile obligatorii, 
deprinderi ce corespund unui mod de viaţă sănătos şi 
responsabil, pentru a deveni buni cetăţeni şi a contribui la 
bunăstarea familiilor proprii şi a societăţii. Formându-şi 
modele comportamentale care previn bolile şi traumele, 
elevii au şansa să construiască relaţii sănătoase, să con-
ştientizeze propria valoare. Tinerii trebuie să cunoască 
lucruri simple, pornind de la igiena personală, alimentaţia 
echilibrată şi sănătoasă, relaţiile interpersonale şi încheind 
cu sănătatea reproductivă. În acest sens, şcoala trebuie 
să devină un mediu prietenos realizării activităţilor de 
prevenire a comportamentelor riscante, pentru a-i proteja 
pe tineri. Cercetările arată că există o legătură directă 
între sănătatea emoţională a elevilor/cadrelor didactice şi 
reuşita şcolară/prestaţia profesională. Astfel, promovarea 
stării de bine a elevilor şi profesorilor va determina îm-
bunătăţirea rezultatelor academice şi a calităţii procesului 
educaţional [2].

Sănătatea reprezintă starea de bine a organismului, 
în plan fizic, mintal, emoţional; ea cuprinde şi procesul 
de menţinere, optimizare şi dezvoltare armonioasă a 
fenomenelor fizice, psihice şi sociale. Starea de sănătate 
se caracterizează prin capacitatea individului de a se 
încadra şi a activa în societate, având speranţe la viaţă 
şi la adaptare rapidă la schimbările socioeconomice. 

De aceea, promovarea corectă a cunoştinţelor privind 
sănătatea proprie şi a celor din jur  este de o importanţă 
crucială [8, p. 37].

Modelarea atitudinilor responsabile şi formarea de-
prinderilor specifice unui comportament sanogen găsesc 
un mediu propice în şcoli prin realizarea curriculumului 
modernizat şi a activităţilor nonformale, în special în 
cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate. 
De rând cu finalităţile învăţământului preuniversitar, 
deprinderile pentru un mod de viaţă sănătos şi atitudinea 
responsabilă faţă de propria sănătate şi sănătatea celor 
din jur au o valoare practică deosebită. În contextul 
schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, 
asigurarea sănătăţii generaţiei în creştere reprezintă una 
dintre direcţiile prioritare ale educaţiei [5, p. 17].

Adolescenţa este perioada în care personalitatea 
umană se maturizează, îşi creează propriul sistem de 
valori. Şcoala, prin autoritatea sa morală, poate contribui 
substanţial la formarea competenţelor necesare. Profeso-
rul este ghidul care facilitează acumularea cunoştinţelor, 
formarea priceperilor şi deprinderilor pentru o conduită 
ce vizează sănătatea proprie şi a celor din jur, integrând 
elevul în condiţiile reale ale mediului [3, p. 46].

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
sănătatea populaţiei este determinată de: 1) modul de 
viaţă (49-53%); 2) factorii ereditari (18-22%); 3) mediul 
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ambiant (17-20%); 4) sistemul de asistenţă medicală 
(8-10%). Analizând datele OMS pentru anul 2016, se 
estimează că: 75% din tulburările mintale (anxietate, 
depresie, fobii, atacuri de panică, adicţii etc.) încep să 
se manifeste până la vârsta de 18 ani; 50% din proble-
mele psihoemoţionale ale adulţilor se datorează trăirilor 
de până la vârsta de 15 ani; mai mult de jumătate din 
copii şi adolescenţi cu anumite tulburări sunt jenaţi că 
au aceste probleme şi preferă să nu le semnaleze; 10% 
din copii şi adolescenţi cu tulburări mintale ajung să 
dezvolte boli mintale, diagnosticate clinic; 10-20% din 
copiii şi adolescenţii din întreaga lume au probleme de 
sănătate mintală [6, p. 7].

O educaţie bazată pe necesităţile copilului pro-
movează: incluziunea printr-o abordare participativă; 
învăţarea eficientă, axată pe sarcini practice; securitatea 
şi protecţia sănătăţii; implicarea familiei, comunităţii 
[4, p. 25]. De ce şcoala este mediul cel mai indicat în 
formarea competenţelor de menţinere şi fortificare a 
sănătăţii? Adolescenţii şi tinerii se confruntă cu nume-
roase probleme legate de procesul de maturizare. Ei 
sunt deseori consideraţi grupul de vârstă cel mai sănă-
tos, însă cercetările recente arată că sănătatea acestora  
este în pericol. În timp ce tinerii au un nivel scăzut al 
morbidităţii, 70% dintre decesele premature la adulţi, 
conform datelor OMS, sunt cauzate de deprinderi nocive 
cu origini în adolescenţă. Statisticile internaţionale con-
stată că principalele pericole pentru sănătatea tinerilor 
sunt: sănătatea sexuală şi reproductivă precară (rata 
înaltă a maladiilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor 
nedorite); consumul sporit de substanţe nocive (alcool, 
droguri, tutun etc.); nivelul redus al sănătăţii mintale, 
care determină un comportament agresiv, tentaţii de 
suicid, bullying etc. [1, p. 11].

Disciplina opţională Educaţie pentru sănătate are un 
rol extrem de important în dezvoltarea şi aprofundarea 
competenţelor formate în cadrul lecţiilor de biologie, 
contribuind în mod esenţial la modelarea unui com-
portament sănătos. Proiectarea demersului didactic la 
disciplină reiese din: 1) stabilirea necesităţilor elevilor; 
2) formularea obiectivelor; 3) elaborarea sarcinilor de 
lucru; 4) realizarea activităţilor; 5) evaluarea. Activităţile 
de învăţare sunt axate pe: conţinuturi (ce se va preda); 
procedee metodice (cum se va preda); evaluarea (apre-
cierea eficienţei). Sarcinile de învăţare se stabilesc după 
modelul SMART: Specifice – sarcinile trebuie să fie clar 
formulate; Măsurabile – rezultatele instruirii trebuie să 
fie evidente şi concrete; Accesibile – sarcinile instructive 
trebuie să fie realiste; Real necesare – sarcinile trebuie să 
fie axate pe nevoi şi interese reale; Temporale – sarcinile 
trebuie fixate într-o perioadă de timp concretă, dozat (de 
exemplu, la începutul, mijlocul sau finele lecţiei). În 
continuare, propunem câteva metode/tehnici binevenite 
la disciplina Educaţie pentru sănătate.

la etapa Evocare, gimnastica distractivă îşi probează 
utilitatea prin activizarea, motivarea elevilor spre învăţare. 
Tehnica bulgărelui prevede acţiunea de a prelungi gândul, a 
formula întrebări şi a da răspunsuri, cu respectarea timpului 
alocat, pentru a nu-i permite bulgărelui (o minge moale) 
să se ,,topească”, motivând elevii să caute surse diverse. 
Această tehnică promovează buna dispoziţie, mobilizează 
şi implică întreaga clasă.

la etapa Realizare a sensului, în contextul adoptării 
unui regim de alimentaţie sănătos, se aplică tehnica 
Meniul călător:

•	Realizarea unui brainstorming, folosind fişe 
pe care elevii înscriu câte un produs alimentar 
necesar omului. Fişele se acroşează pe tablă.

•	Elevii primesc sarcina de a clasifica aceste produ-
se în trei categorii (lactate, carne/legume, fructe, 
paste etc./uleiuri, unt).

•	Fiecare elev primeşte câte o fişă cu un produs 
din cele enumerate, alcătuind un paşaport al 
produsului, ce include informaţii despre origi-
nea acestuia, condiţiile de păstrare, cantitatea 
necesară pentru consum, valoarea energetică, 
importanţa pentru organism.

•	la finele elaborării paşaportului, elevii sunt 
anunţaţi că îi aşteaptă ”o călătorie cu trenul” şi 
vor avea de trecut prin 5 staţii: dejun, gustare, 
prânz, chindii şi cină.

•	Pe podea, un grup de elevi repartizează fişele ce 
indică staţiile, iar alt grup – ora de staţionare: 
dejun (7:30); gustare (10:30); prânz (13:00); 
chindii (16:00); cină (19:00).

•	Elevii pornesc la drum, prinzându-se de mijloc. 
Sunt anunţate staţiile, adică mesele. Pentru fie-
care masă este prevăzut un compartiment, care 
include produsele pentru masa respectivă. Avem 
grijă ca fiecare elev să se oprească la una din sta-
ţii. În cazul unei alegeri incorecte, argumentăm 
şi selectăm pasagerul corespunzător.

la etapa de Reflecţie, fiecare grup prezintă, pe o 
coală de hârtie, modul în care se combină produsele 
pentru a fi consumate.

O altă tehnică, Ritualul piramidelor, este aplicată în 
vederea elaborării de recomandări pentru un mod de via-
ţă sănătos şi pentru formarea deprinderii de a-l urma.

•	 Elevii, în echipe, primesc foi pe care este repre-
zentată o piramidă cu 3 niveluri. Echipele alcă-
tuiesc liste cu recomandări pentru o alimentaţie 
corectă. 

•	 Echipele completează nivelurile piramidei cu 
recomandările din listă, respectând regula: la bază 
sunt plasate cele mai importante, în vârf – mai 
puţin importante.

•	 Fiecare echipă îşi prezintă piramida, explicând 
recomandările notate. 
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la subiectele privind influenţa factorilor chimici asu-
pra sănătăţii omului se aplică cu succes tehnica Semaforul, 
în scopul conştientizării consecinţelor consumului de dro-
guri şi identificării modalităţilor de prevenire a adicţiei.

• După studierea tipurilor de droguri şi a modurilor
de consum, le repartizăm elevilor fişe de culoare
roşie, pe care elevii notează consecinţele consu-
mului de droguri.

• Repartizând elevii în 4 echipe, alegem 5 fişe care
conţin cele mai bune idei. Desenăm pe podea un
traseu pentru fiecare echipă. Echipele îşi aşază la
distanţe egale fişele roşii. Apoi distribuim fiecărei
echipe câte 5 fişe galbene şi 5 fişe verzi.

• la comanda ”Mergem!”, fiecare echipă porneşte
ca o locomotivă pe itinerarul trasat. la fiecare
fişă roşie întâlnită în cale întreaga echipă se
opreşte şi scrie pe fişa de culoare galbenă cum
poate fi prevenit pericolul scris pe fişa roşie, iar
pe fişa de culoare verde – cum poate fi depăşit,
dacă deja s-a declanşat acest proces. Este im-
portant să se oprească la fiecare fişă roşie şi să
completeze toate celelalte culori. Echipele trec
simultan de la o fişă la alta. Jocul se termină
atunci când au fost depăşite toate pericolele şi
toate echipele au ajuns la final.

la etapa de Reflecţie se utilizează diagrama venn, 
copacul dorinţelor, sarcini de elaborare a măsurilor de 
prevenire, depăşire a unor probleme, alcătuirea unui 
regim alimentar corect etc.

Demersul la clasă privind educaţia pentru sănătate 
poate fi consolidat la nivel instituţional, prin propagarea 
cunoştinţelor din domeniu în cadrul unor conferinţe 
şi dezbateri publice, în sala de lectură sau în cea de 
festivităţi, la diverse teme: Atenţie, gripa!; Spune NU 
deprinderilor dăunătoare!; Rolul alimentaţiei sănătoase 
în viaţa cotidiană, însoţite de concursuri de postere, ela-
borarea şi distribuirea pliantelor, ceea ce îi va sensibiliza 
pe elevi asupra problemelor de sănătate.

În contextul formării deprinderilor pentru un mod 
de viaţă sănătos, un rol esenţial îl au parteneriatele cu 
alte organizaţii. Remarcăm, la nivel local, colaborarea 
fructuoasă cu Centrul Prietenos Tinerilor Neovita, 
prin intermediul căruia au fost organizate întâlniri cu 
psihologi, medici pediatri, ginecologi, specialişti în 
dermatovenerologie. Orele cu participarea acestora, 
realizate de o manieră activ-participativă, au avut un 
impact sesizabil, elevii informându-se despre metodele 
de contracepţie, de prevenire a sarcinii şi conştienti-
zând riscurile maladiilor sexual transmisibile. O altă 
organizaţie, fundaţia Bitonic, s-a angajat în a le oferi 
elevilor informaţii despre un regim alimentar echilibrat 
şi sănătos.

În scopul formării competenţelor privind un mod 
de viaţă sănătos, comunicarea elevi-cadre didactice 

se conturează ca un element fundamental. Împreună 
cu discipolii clasei a XII-a, în calitate de diriginte, am 
creat un grup în aplicaţia Viber, numit Healthy life, la 
care au aderat 11 membri (elevi din liceu), pe care i-am 
instruit referitor la regimul alimentar corect, alcătuind 
meniuri sănătoase. În scopul menţinerii motivaţiei în 
grup, sunt postate pozele prizelor alimentare dozate. 
Tot aici venim cu cele mai utile informaţii, sugestii, 
corectând unele deprinderi. În paralel, ducem evidenţa 
masei corporale şi a hidratării.

Însuşind informaţiile în mod diferit, elevii nu îşi 
formează acelaşi sistem de valori, deşi ne dorim să 
creştem o generaţie sănătoasă şi de succes. Ei au nevoie 
de cunoştinţe, deprinderi şi valori care i-ar ajuta să îşi 
consolideze aptitudinile pentru o dezvoltare armonioasă 
şi să participe la prevenirea sau depăşirea cu uşurinţă 
a riscurilor sociale şi de sănătate cu care se confruntă 
generaţia actuală. Aceste cunoştinţe şi deprinderi sunt 
ca niciodată necesare în pregătirea pentru o viaţă inde-
pendentă, responsabilă şi fericită [2].

CONCLUzII
• Analizând documentele şi literatura de specialitate,

ne-am convins de accentuarea importanţei studierii
modalităţilor de formare a unui stil de viaţă sănătos
la elevii de azi, cetăţenii de mâine, prin intermediul
disciplinei Educaţie pentru sănătate.

• Elevul, ca figură principală a procesului educa-
ţional, prin ghidarea de către profesor, trebuie
încurajat şi susţinut în formarea unui comporta-
ment responsabil privind sănătatea sa şi a celor
din jur, demonstrând capacitatea de a lua decizii
corecte şi a suporta consecinţe.

• Planificarea şi organizarea eficientă a procesului
educaţional în scopul formării competenţelor
vor avea la bază stimularea motivaţiei elevilor
de a învăţa şi crearea unui climat confortabil şi
prietenos tinerilor.

• la lecţii se cere aplicarea unor metode, tehnici,
procedee didactice care valorifică inteligenţele
multiple, promovând autenticitatea şi obiectivi-
tatea în evaluarea rezultatelor şcolare.

• Proiectarea activităţilor extracurriculare urmează
să vizeze aceleaşi scopuri, contribuind la dezvol-
tarea creativităţii şi a încrederii în sine, permi-
ţându-le elevilor să îşi manifeste aptitudinile.

• Şcoala joacă un rol esenţial în formarea per-
sonalităţii, venind în susţinerea următorului
mesaj: ”O educaţie de calitate promovează
sănătatea şi bunăstarea emoţională, nu doar
notele bune!”.

Este imperativ să folosim, la nivelul şcolii, opor-
tunităţile şi şansele pe care le avem pentru a completa 
educaţia, pentru a asigura o viaţă sănătoasă şi reuşita 
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fiecărui copil, dar, în acelaşi timp, şcoala nu poate 
fi lăsată în situaţia de a fi singură în efortul ei de a 
pregăti tânăra generaţie pentru viaţă. Asigurarea stării 
de bine este o coordonată a educaţiei de calitate şi nu 
se limitează la vârsta şcolarităţii, însă temelia se pune 
anume în şcoală. Este important ca toţi partenerii – fa-
milia, comunitatea, sistemul de ocrotire a sănătăţii, 
organizaţiile nonguvernamentale etc. – să se implice 
şi să coopereze eficient în elaborarea şi promovarea 
programelor de formare a deprinderilor sănătoase la 
elevii de azi – adulţii de mâine: astfel vom consolida 
relaţiile dintre elevi, îmbunătăţind mediul din clasa 
şi casa fiecăruia.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Danii C., Platon D., Coadă D. Ghid de educaţie

nonformală în domeniul sănătăţii. Chişinău:
Centrul Media pentru Tineri, uNICEF, 2009.

2. Draguţa O. Starea de bine a elevului de azi – suc-
cesul şi sănătatea adultului de mâine. În: Didactica

Pro..., nr. 4-5, 2018, pp. 80-85.
3. leşco G., Chirev l., Gandrabur N., Cuciuc v.

Promovarea sănătăţii şi dezvoltării adolescen-
ţilor. Ghid pentru persoanele din comunitate. 
Chişinău: uRMA ta, 2012. 152 p. Pe: https://
suntparinte.md/wp-content/uploads/2017/06/
Ghid_Resursa_Adolescenti_A4_Complet.pdf

4. Pânzaru I., volcovschi O. Educaţia pentru sănă-
tate. Ghid practic pentru profesori, elevi, părinţi.
Chişinău: s.n., 2007. 32 p.

5. Popescu l. Stil de viaţă sănătos. Constanţa:
Muntenia, 2010. 223 p.

6. zepca v., băhnărel I., Petrescu C. Promovează sănăta-
tea: Ghidul specialistului în formarea stilului sănătos
de viaţă. Chişinău: s.n., 2012. 168 p.

7. zepca v., băhnărel I., Cerbuşca P. Alege sănă-
tatea: Ghidul elevului. Formarea stilului sănătos 
de viaţă. Chişinău: s.n., 2012. 96 p.

8. zepca v. bazele securităţii vieţii. Chişinău,
2002.

DoCEnDo DiSCiMuS

Educaţia pEntru sănătatE – calitatE, rElEvanţă, nEcEsitatE


