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A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune baze 
trainice formării comportamentului igienic, a educaţiei pentru sănătate.  

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să 
înţeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un regim alimentar sănătos. 

Pe lângă deprinderile alimentare sănătoase şi deprinderile igienice au un rol formativ 
deosebit prin stimularea motivaţiei intrinseci, stând la baza comportamentului  adultului de 
mâine. 
DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII MIJLOACE DE 

REALIZARE 
Nivel de vârstă 

Feb. 2019 „Mâinile curate înseamnă 
sănătate” 

Prezentare ppt 
 

Primar  
Gimnazial  

Feb. 2019 „Așa ne spălăm corect pe 
mâini!” 

Activitate practică 
 

Primar  
Gimnazial 

Feb. 2019 „Igiena personală, factor 
important în prevenirea 
îmbolnăvirii sau în caz de 
boală” 

Activitate practică 
 
 
 

Primar  
Gimnazial 

Martie  
2019 

„Pentru o alimentaţie 
sănătoasă!”  

Prezentare ppt 
Joc aplicativ 
 

Primar  
Gimnazial 
 
 

Feb. 2019 „Când drogurile apar, 
PRIETENII DISPAR” 

Masă rotundă Gimnazial 

Feb. 2019 „Traficul de persoane - o 
realitate din ce în ce mai 
alarmantă ” 

Întâlnire cu Poliția 
de proximitate 

Elevi cu părinții 
plecați în 
străinătate, familii 
monoparentale 

Martie 
2019 

„Internetul este 
pretutindeni... Dar noi 
încotro?” 

Întâlnire cu Poliția 
de proximitate 

Gimnazial 



 

 
Cele mai importante obiective propuse în cadrul proiectului sunt : 

• Să cunoască principalele reguli de igienă personală dovedind aceasta şi prin folosirea din 
proprie iniţiativă a obiectelor de uz personal; 

• Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate: corpul, hainele, camera; 

• Să respecte reguli de igienă a mâinilor; 

• Să își însușească  etapele de spălare corectă a mâinilor; 

• Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente; 
• Să își însuşească regulile de igienă personală în caz de îmbolnăvire sau pentru profilaxie; 

• Să informăm grupurile ţintă – părinţi şi copii - asupra nevoilor alimentare ale copilului 
precum şi a  necesarului zilnic recomandat (DZR/ doza zilnică recomandată) 

• Să deprindă  comportamente corecte pentru alimentaţia copilului în familie; 
• Să înțeleagă riscurile și amenințările consumului de droguri; 
• Să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă expunerea personală pe internet; 
• Să fie informați asupra pericolului traficului de persoane. 
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