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Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos la elevii din ciclul primar 

 

Școlarii din întreaga ţară sunt viitorul naţiunii. Viitorul lor depinde de felul în care sunt educaţi 

şi îngrijiţi ca să devină adulţi sănătoşi şi creativi într-o lume tot mai complexă. Uneori copiii sunt 

recompensaţi pentru comportamentul lor corespunzător ( privit sub diferite ipostaze – s-a comportat 

frumos cu colegii, a ascultat de domnişoara / doamna învăţătoare, etc ), cu dulciuri, ciocolată, mese 

exagerate / copioase.  

Problema sănătăţii constituie un subiect de mare actualitate. În viaţă avem foarte multe lucruri 

pe care le considerăm valoroase, însă cel mai de preţ lucru este sănătatea. Formarea unui 

comportament sanogen, nu este numai o chestiune de opţiune, dar şi o necesitate reală, o obligaţie a 

societăţii faţă de copiii săi.  De aici, dorinţa de a depista cele mai eficiente strategii  prin care copiii 

de vârstă şcolară să dobândească un plus de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi care să constituie o 

temelie trainică pe care să-şi construiască un comportament sanogen durabil. 

Dobândirea unui stil de viaţă sănătos este un proces complex şi de lungă durată. El începe din 

primele zile de viaţă ale copilului. Modelul familial, cu care de altfel copilul face cunoştinţă prima 

dată, poate fi pozitiv sau negativ, unul care să ducă la dobândirea unui stil de viaţă corect, sănătos sau 

dimpotrivă, unul riscant pentru sănătate.  De aceea, apreciem că este foarte important ca momentul de 

debut al formării comportamentului sanogen să fie plasat cât mai devreme cu putinţă, dar la o vârstă 

potrivită astfel încât conţinutul lor să fie corect şi durabil în timp.   

Ca orice abilitate de viaţă, dobândirea unui stil de viaţă sănătos presupune un set de deprinderi, 

atitudini şi comportamente necesare pentru o viaţă echilibrată. Ea implică însă, nu numai acumularea 

unor cunoştinţe noi, ci şi acceptarea, liber consimţită, a unor principii de viaţă sănătoasă, includerea 

în bagajul deprinderilor voluntare a unor abilităţi şi deprinderi specifice, formarea unei atitudini 

personale pozitive. De aceea, dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos implică însuşirea şi dezvoltarea 

unor abilităţi ca autoresponsabilizarea faţă de propria persoană şi autodisciplină. 

Dobândirea unui stil de viaţă sănătos presupune un cadru educaţional care să permită utilizarea 

cunoştinţelor în situaţii reale şi transformarea abilităţilor în deprinderi curente prin exerciţiu repetat. 

Nu putem vorbi despre un stil de viaţă sănătos fără să vorbim despre alimentaţie sănătoasă, 

igienă şi mişcare fizică.   

Formarea şi dezvoltarea comportamentului alimentar sanogen presupune acumularea de 

cunoştinţe despre produsele alimentare şi influenţa lor asupra organismului uman, despre regulile de 

igienă ( igiena produselor, igiena personală şi igiena mediului  în care se serveşte masa), dar şi 

dobândirea unui comportament alimentar corect (când mâncăm, cum mâncăm, cât mâncăm, unde 

mâncăm) sau înţelegerea unor noţiuni mai dificile ca legătura dintre alimentaţie şi starea sănătăţii, 

surse credibile şi îndoielnice de informare asupra calităţii produselor alimentare, ş.a. 



Convorbiri  didactice Nr. 12 
20 decembrie 2016 

    

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 2 

Mişcarea, exerciţiile fizice şi sportul fac parte dintr-un stil sănătos de viaţă. Numai dacă 

mişcarea face parte din priorităţile curente ale unui om, putem vorbi despre sentimentul de bine, 

energie, somn liniştit, controlul greutăţii, voinţa şi spirit sănătos. O mare parte din aceste cunoştinţe, 

abilităţi, deprinderi şi atitudini se regăsesc şi în prezent în conţinutul activităţilor instructiv-educative 

desfăşurate cu şcolarii, dar lor,  trebuie să li se adauge unele mai puţin sau chiar deloc abordate în 

prezent, ca de exemplu: 

• cunoştinţe despre sursele de informare asupra calităţii produselor şi influenţei lor asupra 

organismului viu ( surse credibile – adulţii cărora copiii pot să le solicite informaţii, medici, eticheta 

de calitate de pe produsele alimentare, şi surse îndoielnice - reclamele comerciale, informaţii culese 

de la persoane neautorizate – alţi copii şi deprinderea de a se informa cu privire la conţinutul şi 

termenului de valabilitate al produselor alimentare ,” a citi eticheta” 

•  abilităţi şi deprinderi cu rol protector, ca de exemplu: utilizarea cunoştinţelor  acumulate în 

favoarea propriei sănătăţi: să decidă singur şi corect din perspectiva impactului asupra propriei 

sănătăţi, abilitatea de a face faţă provocării şi agresiunii reclamelor comerciale şi ambalajelor 

atrăgătoare vizual, diversităţii şi accesibilităţii la produse în unităţile comerciale, ş.a.  

• crearea motivaţiei interne pe baza căreia mişcarea să devină o necesitate, o trebuinţă, un stil 

de viaţă. 
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