
CIBUS SANUS IN CORPORE SANO  
(ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS) 

Program desfăşurat cu 
ocazia celei de-a XVI-a 

ediţii a Săptămânii 
Educaţiei Globale cu 
tema „Securitatea 

alimentaţiei” 



Scurtă descriere 

• Alimentaţia este unul dintre elementele de bază pentru cultură şi pentru 
sănătate. Viaţa modernă a schimbat obiceiurile alimentare ale tinerilor, în 
special, fapt care a dus la incidenţa sporită a unor afecţiuni legate de 
alimentaţie.  

• În acelaşi timp, viaţa modernă a condus la favorizarea unei vieţi 
preponderent sedentare pentru omul modern. Activitatea fizică nu mai 
este o necesitate, ci o plăcere.  

• Având aceste idei la bază, acest proiect doreşte să fie o campanie de 
conştientizare a elevilor şcolii cu privire la alimentaţia tradiţională şi, 
respectiv, la alimentaţia sănătoasă.  
 
 Impact 

Local, asupra elevilor participanţi la activităţi 



Obiective 
1. Îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor despre stil de viaţă şi 

alimentaţie sănătoase 
2. Familiarizarea participanţilor cu dimensiunea culturală a 

alimentaţiei tradiţionale 
3. Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi a caracterului inovativ 

al participanţilor 
4. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă 
5. Stimularea utilizării TIC în scopul cercetării şi comunicării 
6. Îmbunătăţirea competenţelor de organizare şi planificare a 

activităţilor 
7. Îmbunătăţirea relaţiilor profesionale între profesorii şi elevii 

participanţi 
8. Aplicarea principiilor de igienă şi protecţia mediului pentru 

asigurarea salubrităţii produselor realizate 
9. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă în 

desfăşurarea activităţilor practice 
10. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare între parteneri 
11. Argumentarea necesităţii de efort fizic pentru oameni. 
12. Coordonarea alimentaţiei cu nivelul de efort fizic. 



Sumarul activităţilor 

Data 
Denumirea 

activităţii 
Tipul activităţii Grup ţintă Coordonator 

Ora/Locul 

desfăşurării 

  

  

Luni 

17 XI 

   

Risipa 

alimentară – 

un handicap 

sever al 

societăţii 

secolului XXI 

Documentare 

Realizarea de 

flyere/afişe. 

Elevii clasei:  XI B: 

Hanza Daniel, 

Standolariu 

Andrei, Roibu 

Daniela 

Darie Mihaela 

Bibliotecar 

Violeta Vorobeţ 

13.00-15.00 

Biblioteca CTIA 

  

Marti 

18 XI 

  

Mănânc 

inteligent 

Atelier de lucru 

alimente netratate 

termic). 

Expoziţie de alimente. 

Elevii claselor: XII 

C si IX A si XI D 

Buda-Niga Crăiţa 

Pîrghie Mirela 

Ropciuc Sorina 

Aolariţei Gabriela 

13.00-14.00 

laborator 

Sala 13 

 Miercuri 

19 XI  

Boli legate de 

alimentaţie 

Studiu de caz pe baza 

de chestionare. 

Elevii claselor X A, 

XI B, XI D. 

Darie Mihaela 13.00-14.00 

   

Joi 

20 XI 

Alimentatia 

corecta, calea 

spre sanatate 

Dezbatere 

Realizarea de afişe 

Elevii clasei:  IX A Buda-Niga Crăiţa 

Pîrghie Mirela 

Ropciuc Sorina 

Aolaritei Gabriela 

12.00-13.00 

Sala 26 



Sumarul activităţilor 

Data 
Denumirea 

activităţii 
Tipul activităţii Grup ţintă Coordonator 

Ora/Locul 

desfăşurării 

  

  

Joi 20 XI  

  

„Hrana vie” – 

alimente netratate 

termic 

Pregătire 

materie prima si 

vizionarea de 

filme 

documentare. 

Elevii claselor: IX 

B si XSP 

Rusu Aurica 

Cioraru Ana 

Bruma Diana 

14.00-15.00 

Sala 13 

  

Vineri 

21 XI 

  

Produse tradiţionale 

bucovinene 

Activitate 

practica 

Expoziţie de 

produse 

Elevii clasei: XII B  Radu Melania 11.00-13.00 

Laborator  

Sala 4 



Sumarul activităţilor 

Data Denumirea activităţii 

Tipul 

activităţii 

Grup ţintă 

Prezentator Coordonator 
Ora/Locul 

desfăşurării 

 

 

 

 

 

 

Vineri  

21 XI 

„Hrana vie” – alimente 
netratate termic 

 
 
 
 
 
Simpozion 
 
 
Elevii claselor:  
IXB,  XSP, X A 

 

Brumă Diana 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.00-15.00 
Sala de 
şedinţe 

Influenta conservării 
asupra sanatatii 

Struţ Alexandra – 
IXB 

Sahleanu Emilian 
 

Risipa alimentară – un 
handicap sever al 

societăţii secolului XXI 

Hanza Daniel  
Standolariu 
Andrei – XI B 

Darie Mihaela 
 

Roibu Daniela 
Gavrilovici 
Claudia – XI B 

Darie Mihaela 
 

Freegans – oamenii care 
mănâncă din gunoaie 

Alimentaţie sănătoasă 
in corp sănătos 

Rusu Maria,  
Hriscanu 
Alexandra – IX A 

Aolăriţei Gabriela 
 

Alimentaţie pentru un 
viitor sănătos 

 

Sahleanu Emilian 
Prezentarea cărţii realizate prin 

proiectul Leonardo da Vinci 



Expoziţie cu degustare de produse tradiţionale 

• Unul din elementele tradiţionale culturale 
definitorii ale poporului român este bucătăria 
românească, unică în lume.  

• Elevii şcolii noastre din domeniul alimentar, 
trebuie să fie bine familiarizaţi cu tehnicile de 
pregătire a produselor alimentare în stil 
tradiţional. 

• Astfel, elevii au realizat o expoziţie cu degustare 
de produse tradiţionale din zona Bucovina, sub 
atenta coordonare a d-nei prof. Radu Melania. 



Expoziţie cu degustare de produse tradiţionale 



Hrana vie – expoziţie de produse 
netratate termic cu degustare 

Una dintre tendinţele actuale în alimentaţie 
este promovarea în cât mai mare măsură a 
alimentelor netratate termic.  

Expoziţia cu degustare realizată de către d-nele 
profesoare Rusu Aurica, Brumă Diana şi Cioraru 
Ana cu participarea elevilor s-a axat pe 
prezentarea unor preparate aparent imposibil 
de realizat fără tratament termic: supă, paste 
(din dovlecel) cu sos, salată de varză „China” cu 
ciuperci, biluţe de „ciocolată” şi chiar tort. 



Hrana vie – expoziţie de 
produse netratate termic 
cu degustare 



Mănânc sănătos – mă mişc sănătos. Ai grijă de tine – 
ai grijă de noi 

Sâmbătă  15 noiembrie 2014  s-au  desfasurat  activitatile  “ Mananc 
sanatos, ma misc sanatos!” si  “ Ai grija de tine, ai grija de noi!” cu elevii  

componenti  ai echipelor de volei fete si baieti. Activitatea s-a desfăşurat 
după cum urmează: 

Discutii pe tema “Mananc  sanatos, ma misc sanatos!” – rolul alimentatiei 
pentru o condiţie fizică bună, alimentatie si sport egal sanatate; alimente 

valoroase pentru o forma fizica buna; regimul de viata al marilor 
campioni. 

La cea de-a doua tema   “Ai grija de tine, ai grija de noi!”,  ideile de baza 
au fost  urmatoarele: 

grija fata de noi insine este o dovada a dragostei fata de familia noastra; 
responsabilitatea fata de sanatatea noastra duce la o scadere a 

cheltuielilor bugetare  catre sistemul sanitar  ( afectiuni compensate 
partial sau total de catre stat). 

Intalnirea s-a finalizat cu un  asteptat meci de volei. 
Concluzia acestei activitati: sa fim responsabili cu noi si cu cei din jur. 





Simpozion 

Prezentările secţiunii pentru elevi 
au fost următoarele: 
1. Risipa alimentară 
2. Alimentaţie sănătoasă 
3. Influenţa conservării asupra 

sănătăţii 
4. Freegans – oamenii care 

mănâncă din gunoaie 
Prezentările secţiunii pentru 
profesori au fost următoarele: 
1. Hrana vie – realizată şi 

prezentată de Diana BRUMĂ 
2. Alimentaţie pentru un viitor 

sănătos – realizată şi 
prezentată de Emil 
SAHLEANU  
 
 



Simpozion 



Alimentația corectă- Calea spre sănătate 

În cadrul activității au fost 

dezbătute aspecte privind 

regimul de viață sănătos asociat 

cu alimentația corectă. Elevii au 

realizat postere și planșe 

reprezentative. 



Mănânc inteligent! 

Activitatea a vizat 
realizarea de produse 
netratate termic, 
prezentate de elevi sub 
formă ornamentală. 
 


