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Motto: “Minte sănătoasă în corp sănătos” 

 
 

 

 



                          ARGUMENT 

    În fiecare an, la 16 octombrie, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO) sărbătoreşte Ziua Mondială a Alimentaţiei, aceasta fiind ziua 

înfiinţării FAO în 1945, la Quebec, în Canada. Considerând că alimentaţia este o nevoie 

fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane, 

în 1980 Adunarea Generală ONU a decis marcarea Zilei Mondiale a Alimentaţiei.  În 

prezent, această zi este sărbătorită în peste 150 de ţări.  

     Această zi pune accent pe principiile care duc la o alimentație sănătoasă. Cu prilejul 

acestei zile peste tot în lume la nivelul factorilor de decizie sunt organizate conferinţe, 

seminarii şi mese rotunde, pentru a intensifica eforturile de protejare a mediului 

înconjurător, îmbunătăţirea educaţiei, precum şi iniţierea de politici guvernamentale 

adecvate, care să contribuie în mod eficient la asigurarea securităţii produselor 

alimentare. 

                            

                                                      SCOP: 

 Formarea unor deprinderi igienico-sanitare privind promovarea unui trai sănătos, 

protecţia mediului ambient şi prevenţia bolilor; 

 Formarea unor atitudini positive active faţă de sănătatea individuală; 

 Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho - fizic; 

 Dezvoltarea şi manifestarea de atitudini favorabile exprimării opiniilor şi luării 

deciziilor pentru păstrarea sănătăţii personale; 

  Cunoaşterea valorilor nutritive ale fructelor şi legumelor; 

 Conştientizarea unui program riguros de masă, de joacă, de trai; 

 Dezvoltarea unui comportament corect referitor la consumul alimentelor 

sănătoase,în special-fructele şi legumele, fără aditivi, mai ales în timpul cât elevii 

nu sunt sub supravegherea părinţilor; 
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 Antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare plăcute,care să le dezvolte simţul 

practic şi comunicarea, aptitudinile şi comportamentele civilizate; 

 Stimularea consumului de fructe şi legume, a altor alimente proaspete. 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESURSE  UMANE: 

 Elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani 

 Profesorii de Industrie Alimentară                              

 Consilier educativ 

 Directorii Liceului 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE: 

 cărţi, reviste, foi colorate,afișe, pliante, ecusoane 

 aparat foto 

 computer, imprimantă 

 vase, tacâmuri 

 produse tradiționale de toamnă (zacuscă, dulceață, miere de albine,must) 

 fructe și legume de toamnă (mere, pere, nuci, struguri, roșii, ardei, dovlecei) 



                            PERIODA DERULĂRII:   

           16 Octombrie 2018 

 

 

GRUP ŢINTĂ:                                                                 

Elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir”Darabani 

    

                             

                                         OBIECTIVE SPECIFICE 

- apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective; 

- însuşirea cunoştinţelor cu privire păstrarea optimă a alimentelor; 

- însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambient în care trăim; 

- formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională; 

- implicarea responsabilă a copiilor în acţiuni de protecţie a sănătăţii; 

- identificarea rolului alimentației în dezvotarea armonioasă şi sănătoasă a 

organismului. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 Să manifetste interes pentru propria sănătate;  

 Să conştientizeze importanţa fructelor şi legumelor în viaţa noastră; 

 Să înţeleagă pericolul pe care îl reprezintă mâncarea fast-food pentru propria 

sănătate; 

 Să-şi formeze obişnuinţa de a consuma la desert fructe proaspete; 

 Să prepare şi să consume des salate de fructe şi legume proaspete,unele mâncăruri 

din alimente sănătoase. 

 

                                 



                                  DERULAREA ACTIVITĂŢILOR  

   Elevii au adunat informații din diferite surse despre rolul fructelor și 

legumelor în dezvoltarea unui organism sănătos și armonios. Aceste 

informații au fost prezentate în fața claselor, completate cu alte informații 

aduse de doamnele profesoare de industrie alimentară. 

   Unii elevi au realizat diferite imagini cu fructe și legume și importanța 

lor în alimentație, iar colajele au fost afișate pe holurile din incinta 

liceului. 

    Au fost citite texte literare reprezentative scrise de autori români și 

străini pe această temă, iar unii elevi au compus poezii și texte în proză 

despre fructele și legumele preferate, modul sănătos de viață și de hrănire, 

importanța alimentației sănătoase în dezvoltarea personalității umane. 

    Câțiva elevi au împărțit pliante cu informații despre Ziua Mondială a 

Alimentației, iar domnii profesori au primit și ecusoane. Li s-a explicat 

tuturor valoarea nutritivă a fructelor, legumelor, plantelor medicinale şi a 

altor alimente sănătoase. Vitaminele conţinute în aceste alimente ajută la 

sănătatea fizică şi mentală a omului. Recomandat este să se spună un NU 

hotărât alimentelor de tip fast-food şi a celor care conţin aditivi alimentari 

şi substanţe chimice dăunătoare. Pe masa din cancelarie au fost așezate cu 

multă îndemnare de către elevi produse tradiționale obținute din legume și 

fructe de toamnă (dulceață, zacuscă, miere de albine, must), precum și 

colăcei și fructe nenumărate (nuci, mere, pere, struguri). Cu toții au 

degustat din aceste minunății ale toamnei. 

      Produsele adunate pentru expoziție au fost donate, într-un final, 

familiilor nevoiașe. AșAdar, proiectul desfășurat pe parcursul acestei zile 

a avut și un scop caritabil.  

       

     

 

 

 

 

                                               EVALUAREA 
 

 



 Portofoliile elevilor; 

 Expoziţia realizată cu lucrările elevilor; 

 Albumul de fotografii din timpul activităţilor. 

 

                                                         POPULARIZAREA 

 
 Afişarea unor postere ale elevilor la diferite instituţii ale comunităţii; 

 Prezentarea părinţilor a lucrărilor elevilor; 

 Participarea cu creaţiile literare şi plastice ale elevilor la diferite concursuri pe 

această temă; 

 Mediatizarea activităților pe postul local Dărăbăneni.ro; 

 Afișarea pe site-ul școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



   

 





    


