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I. PRELIMINARII 

 

          Curriculumul opțional la Educaţie pentru sănătate este un document de tip proiectiv care 

orientează şi monitorizează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului de 

învăţare la disciplina opțională Educaţie pentru sănătate. 

          Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, 

corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia 

estetică, educaţia civică, educaţia fizică, educaţia pentru sănătate, educația ecologică, educaţia 

tehnologică etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate, 

ce-i conferă educaţiei în cadrul şcolii un caracter sistemic, deschis şi dinamic. Din acest punct de 

vedere, educaţia pentru sănătate în şcoală devine o componentă esenţială a educaţiei.  

          Dreptul la sănătate, la dezvoltare fizică şi psihică  armonioasă constituie unul dintre 

drepturile fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. 

          În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei 

stări de sănătate a tinerilor şi copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale strategiei 

educaţionale. 

         Noua abordare a educaţiei pentru sănătate are ca prioritate formarea unor abilităţi de viaţă 

sănătoasă. Astăzi, la începutul mileniului trei, cînd viaţa individului a devenit mai complicată, 

ştiinţa şi întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi 

devine o condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate.  

  

Curriculumul opțional la Educaţie pentru sănătate are următoarele funcţii: 

 

 Asigură repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; 

 Reprezintă baza elaborării strategiei de evaluare la disciplina Educaţie pentru sănătate; 

 Orientează procesul educaţional spre formarea de competenţe la elevi; 

 Contribuie la dezvoltarea unor comportamente de protecție a sănătăţii personale şi a 

mediului. 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Statutul 

disciplinei 

Aria 

curriculară 
Clasele 

Nr. de ore  

săptămînal 

Nr. de ore 

anual 

Disciplină 

opțională 

Matematică și 

Științe 

V-VI 

 

VII-IX 

 

X-XII (profil real 

și umanist) 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră 

34 ore 

 

34 ore 

 

34 ore 

 

 

III. CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI 

 

      Educaţie pentru sănătate este ştiinţa care ne oferă cunoştinţe despre corpul omenesc, despre 

necesitatea păstrării lui în bună stare de funcţionare. 

Sănătatea fiind considerată bunul cel mai de preţ al omului, trebuie protejată de factorii dăunători 

care pot pune viaţa în pericol. Cursul de Educaţie pentru sănătate are menirea să ofere suport în 

cunoaşterea profundă a metodelor de protecţie împotriva factorilor cu efect negativ pentru 

sănătate şi elaborarea acţiunilor concrete în cazul diferitor afecţiuni. 

 

 



Valoarea formativă a disciplinei constă în: 

 

 Formarea competenţelor funcţionale care reprezintă aplicarea cunoştinţelor, priceperilor 

şi a deprinderilor în domeniul de activitate educaţional şi social; 

 Formarea unei conduite care vizează prezenţa valorilor personale referitoare la 

menţinerea propriei stări de sănătate cît şi a celor din jur, competenţe care contribuie la 

integrarea elevului în condiţiile reale ale mediului; 

 Ghidarea în carieră și orientarea profesională a elevilor prin valorificarea finalităților 

curriculare. 

 

 

IV. COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI OPȚIONALE EDUCAŢIE 

PENTRU SĂNĂTATE 

 

 Competența de a utiliza  noţiuni, norme, reguli specifice Educaţiei pentru sănătate; 

 Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate 

şi a celor din jur; 

 Competenţa de a proiecta acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur; 

 Competența de a aplica tehnici interactive de reprezentare, interpretare  și comunicare a 

informației referitoare la comportamente de protecție  a mediului și a sănătății personale. 

 

V. SUBCOMPETENŢE, UNITĂŢI DE CONŢINUT, ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE/ EVALUARE PE CLASE 

 

 

Clasele V-VI 

 

Subcompetenţe Conţinuturi recomandate 
Activităţi de învăţare/ 

evaluare (recomandate) 

I. Igiena personală 

Identificarea diferenţelor dintre 

stările de sănătate/disconfort 

fizic/boală. 

 

Aplicarea regulilor de igienă 

personală și protecție a medului 

pentru menținerea organismului 

în stare de sănătate. 

Sănătatea, importanţa 

sănătăţii pentru viaţă. 

 

Modalităţi de prevenire a 

bolilor prin respectarea 

unor norme de igienă. 

 

Atitudinea faţă  de bolnavi. 

 

Igiena şi anotimpurile. 

Compararea stărilor de 

sănătate şi boală; 

 

Iniţierea şi desfăşurarea unor 

jocuri pe teme de igienă; 

 

Studiu de caz. 

II. Activitate şi odihnă 

Luarea deciziilor 

responsabile/corecte în situaţii de 

ameninţare a stării de sănătate. 

 

Dezvoltarea unor relaţii sănătoase 

interpersonale. 

 

Implicarea în activităţi de 

prevenire şi combatere a 

factorilor de risc asupra sănătăţii. 

 

Regimul de muncă şi 

odihnă al elevului de 

gimnaziu. 

 

Parametrii efortului: 

volum, intensitate şi 

complexitate. 

 

Curba capacităţii de efort: 

zi, săptămînă, an. 

 

Predicţii despre starea de 

sănătate în condiţii de 

suprasolicitare fizică și 

psihică, în cazul consumului 

de alcool/ droguri; 

 

Formularea şi rezolvarea de 

situaţii problemă privind starea 

de sănătate; 

 

Elaborarea unui regim de 



 Rolul exercițiilor fizice  

asupra dezvoltării 

armonioase a 

adolescentului. 

 

muncă şi odihnă pentru elevul 

de gimnaziu; 

 

Realizarea unor proiecte, 

inventare sumare ale factorilor 

de risc specifici vîrstei. 

III. Alimentație sănătoasă 

Argumentarea necesităţii 

respectării igienei alimentației 

corecte. 

 

Recunoașterea substanțelor 

nutritive în diferite produse 

alimentare. 

 

Interpretarea rolului substanțelor 

nutritive în creșterea și 

dezvoltarea armonioasă a 

organismului. 

 

Identificarea unor boli digestive 

cu manifestare frecventă la nivel 

național. 

Rolul alimentației corecte 

în dezvoltarea 

organismului. 

 

Piramida alimentelor. 

 

Eticheta – cartea de vizită a 

alimentelor. 

 

Drepturile consumatorilor. 

 

Ghidul alimentaţiei 

sănătoase. 

 

Primul ajutor în caz de 

intoxicație alimentară. 

Redactarea unor referate legate 

de obiceiurile alimentare la 

om; 

 

Realizarea unor sondaje şi 

reportaje despre boli digestive 

şi obiceiuri alimentare; 

 

Alcătuirea meniului pentru o 

zi/săptămînă. 

IV. Sănătate mintală  

Luarea deciziilor corecte în 

situaţii de ameninţare a stării de 

sănătate. 

 

Dezvoltarea unor relaţii sănătoase 

interpersonale şi cu mediul. 

 

Implicarea în activităţi de 

prevenire şi combatere a 

factorilor de risc asupra sănătăţii. 

 

Planificarea programelor de 

activitate pentru menţinerea stării 

de sănătate mintală. 

Eu în familie. Rolul 

familiei în dezvoltarea 

personalităţii. 

 

Relații interpersonale. 

 

Timiditatea/încrederea în 

sine. 

 

Disconfortul psihic: cauze, 

efecte. Importanța 

menținerii stării de sănătate 

mintală. 

 

Redactarea arborelui 

genealogic al familiei; 

 

Redactarea unor referate 

despre rolul familiei în 

dezvoltarea personalităţii; 

 

 

Elaborarea unor reguli de 

evitare a disconfortului psihic. 

 

 

V. Reproducerea și familia sănătoasă 

Identificarea modificărilor 

organismului la pubertate, 

folosind un limbaj adecvat. 

 

Manifestarea unui comportament 

responsabil referitor la igiena 

sexuală. 

Creşterea şi dezvoltarea 

organismului la pubertate. 

 

Noţiuni de bază despre 

sistemul reproducător. 

 

Sentimentul de iubire faţă 

de cei apropiaţi şi  

ataşamentul faţă de familie. 

 

Prietenia şi iubirea: factorii 

care influenţează deciziile 

de implicare/neimplicare în 

relaţii interpersonale. 

Compararea pe imagini a 

modificărilor organismului la 

pubertate; 

 

Evidenţierea modificărilor 

somatice pe vîrste; 

 

Vizionarea filmelor despre 

modificările organismului la 

pubertate; 

Organizarea dezbaterilor 

referitoare la sentimentul de 

prietenie/ iubire. 



VI. Accidente, violență, abuz 

Identificarea nevoii de ajutor şi 

acordarea primului ajutor în cazul 

unor situații de urgenţă medicală. 

 

Aprecierea pe termen scurt şi 

lung a factorilor de risc pentru 

sănătate. 

 

Evaluarea factorilor favorizanţi şi 

consecinţele abuzurilor şi 

violenţei domestice. 

Ce este violenţa în familie? 

Efecte asupra copiilor, 

primele atitudini. 

 

Strada – loc de joacă? 

Reacţii în situaţii critice. 

 

Primul ajutor în caz de 

accidente (fracturi, 

hemoragii, lipotemii, 

luxaţii, entorse etc.). 

 

 

Acordarea măsurilor de prim 

ajutor în caz de insolaţie, 

accidente ale sistemului 

locomotor, respirator, 

circulator; 

 

Acordarea măsurilor de prim 

ajutor în caz de febră, vomă, 

diaree, leşin; 

 

Formularea şi rezolvarea de 

situaţii problemă privind starea 

de sănătate; 

 

Realizarea de proiecte; 

concursul „Sanitarii 

pricepuţi”; 

 

Discuţii în grup despre 

violenţa domestică; 

 

Propuneri de parteneriate de 

ajutor pentru persoane expuse 

violenţei domestice. 

VII. Sănătatea și mediul 

Implicarea în tratarea diferenţiată 

a deşeurilor menajere. 

 

Aplicarea regulilor de igienă 

personală şi igienă a mediului. 

 

Dezvoltarea unor relaţii sănătoase 

interpersonale.  

 

Implicarea în activităţi de 

prevenire şi combatere a 

factorilor de risc asupra sănătăţii. 

Poluarea. 

Principalele tipuri de 

poluare, măsuri de 

prevenire şi de combatere a 

tipurilor de poluare. 

 

Efectele poluării asupra 

sănătăţii. 

 

O comunitate mai curată: 

colectarea diferenţiată a 

deşeurilor. 

Elaborarea unor referate, 

diagrame despre starea 

ecosistemelor, dispariţia unor 

specii de plante şi animale, 

protecţia mediului, etc; 

 

Propunerea unor soluţii de 

ameliorare a stării mediului; 

 

Formularea unor recomandări 

de igienă personală şi de 

ocrotire a mediului; 

 

Participarea la acţiuni de 

salubrizare a mediului. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasele VII-IX 
 

Subcompetenţe Conţinuturi recomandate 
Activităţi de învăţare/ 

evaluare (recomandate) 

I. Igiena personală 

Formarea unui stil de viaţă 

sănătos. 

 

Dezvoltarea respectului faţă de 

viaţa personală, sănătatea proprie 

şi a celor din jur. 

 

Dobîndirea unui comportament 

responsabil referitor la sănătate. 

Igiena corporală și a 

vestimentației în prevenirea 

bolilor. 

 

Produsele şi serviciile 

cosmetice, riscurile 

folosirii lor: manichiura, 

pedichiura, cosmetica – 

potenţiali factori de risc. 

 

 

Realizarea unor schiţe de 

modele pentru uniformele 

şcolare; 

 

Elaborarea măsurilor de 

prevenire a infectării cu HIV, 

TBC, hepatice; 

 

Redactarea unor 

norme/cerinţe faţă de 

serviciile şi produsele 

cosmetice. 

II. Activitate şi odihnă 

Identificarea punctelor tari şi 

punctelor slabe ale propriei stări 

de sănătate. 

 

Elaborarea recomandărilor pentru 

profilaxia oboselii, stresului etc. 

Modalităţi şi abilităţi de 

organizare a timpului. 

 

Dozarea efortului 

intelectual pentru examene 

şi concursuri. 

 

Utilizarea TIC - în 

organizarea activităților de 

muncă și odihnă. 

Redactarea unui regim optim 

de efort fizic şi intelectual; 

 

Întocmirea unui program 

optim de activitate pentru 

perioadele de suprasolicitare 

a organismului. 

III. Alimentație sănătoasă 

Identificarea calităţilor 

organoleptice ale alimentelor. 

 

Argumentarea utilizării sării 

iodate în alimentaţie. 

 

Propunerea modalităţilor de 

profilaxie a obezităţii. 

 

Descrierea legăturii dintre 

comportamentul alimentar şi 

imaginea corporală. 

Calităţile organoleptice ale 

alimentelor. 

Raportul calitate-preț în 

alegerea alimentelor. 

 

Ponderea alimentelor în 

rația zilnică. 

Declanșarea obezității prin 

alimentaie nesănătoasă. 

 

Imaginea corporală și 

comportamentul alimentar. 

 

Sarea iodată în alimentație, 

efectele carenței de iod. 

 

 

Respectarea regulilor de 

igienă pentru menținerea 

stării de sănătate a cavității 
bucale; 

 

Alcătuirea unor rații 
alimentae care să contribuie 

la creșterea și dezvoltarea 

normală a organismului; 

 

Realizarea unui sondaj 

privind raportul preț-calitate 

a produselor alimentare; 

 

Redactarea unor referate, 

esee despre importanța 

imaginei corporale. 

IV. Sănătate mintală 

Analiza efectului unor 

comportamente neadecvate stării 

de sănătate, pe grupe de vîrstă. 

 

Manifestarea capacităților de 

Vocație și împlinire. 

Stres, suprasolicitare. 

 

Modalități de evitare  și 

eșire din stres. 

Aplicarea unor exerciții/teste 

pentru evitatea stresului, 

controlul emoțiilor; 

 

Redactarea unor recomandări 



autoevaluare și evaluare obiectivă 

în realizarea proiectului 

individual. 

 

Elaborarea proiectelor individuale 

pentru controlul emoțiilor 

negative. 

Controlul emoțiilor 

negative (frica, furia etc.). 

 

Exprimarea stărilor 

emoționale ale fetelor și 

băieților. 

referitoare la exprimarea 

stărilor emoționale; 

 

Realizarea unui proiect de 

dezvoltare individuală: 

aptitudini și aspirații. 

V. Reproducerea şi familia sănătoasă  

Descrierea bioritmului 

organismului feminin și 

masculin. 

 

Analiza consecințelor debutului 

vieții sexuale timpurii. 

 

Identificarea consecinelor sarcinii 

în pubertate pentru mamă și 

copil. 

 

Identificarea unor maladii sexual-

transmisibile. 

 

Propunerea unor modalități de 

profilaxie a maladiilor sexual-

transmisibile. 

 

Bioritmul organismului 

feminin, bioritmul 

organismului masculin. 

 

Comportament sexual 

responsabil: atitudini față 

de debutul vieții sexuale 

timpurii. 

 

Reacții comportamentale 

față de manifestările 

anatomo-fiziologice ale 

pubertății. 
 

Concepția și sarcina – 

riscurile sarcinii în 

pubertate și adolescență 

pentru mamă și copil.  

 

Maladii cu transmitere 

sexuală, efectul asupra 

sănătății.   

 

Scopuri de viață: familie, 

relații sociale, carieră 

profesională. 

Analiza comparativă a 

bioritmului organismului 

feminin și masculin; 

 

Realizarea unor diagrame cu: 

durata gestației, perioada de 

ovulație etc.; 

 

Redactarea unor fișe 

informaționale pentru 

adolescenți despre factorii de 

risc ai vieții sexuale timpurii; 

 

 

Prezentarea unor filmulețe 

PP despre sarcină, 

contracepție și bolile ST; 

 

Redactarea unui plan de viață 

personal. 

VI. Influența nocivă asupra organismului uman 

Identificarea factorilor cu 

influență nocivă asupra 

organismului uman. 

 

Descrierea consecințelor nocive a 

unor substanțe toxice, tutunului, 

alcoolului, drogurilor asupra 

organismului uman. 

 

Argumentarea importanței unui 

mod sănătos de viață. 

Mituri, prejudecăți 
stereotipuri privind 

consumul de substanțe 

toxice. 

 

Consecințele nocive ale 

toxicomaniei în plan 

individual și social. 

 

Legislația privind 

comercializarea, traficul și 

consumul de substanțe 

toxice. 

Realizarea unor desene ce 

evidențiază consecințele 

acțiunii factorilor nocivi: 

tutun, alcool, droguri asupra 

organismului uman; 

 

Redactarea unor 

comunicări/prezentări Power 

Point referitoare la evoluarea 

modificărilor organismului 

uman sub influența factorilor 

nocivi; 

 

Formularea unor 

recomandări cu privire la 

necesitatea manifestării unui 

mod sănătos de viață. 



VII. Accidente, violență, abuz 

Identificarea unor forme de 

violență în familie. 

 

Propunerea unor măsuri de 

securitate a violenței în mass-

media. 

 

Utilizarea TS în procesul de 

navigare pe Internet. 

 

Manifestarea de compasiune în 

cazuri excepționale. 

Fome ale violenței în 

familie (fizică, socială, 

economică, emoțională, 

sexuală). 

 

Violența în mass-media; 

Consumatorul de mesaj. 

 

Modalități de prevenire a 

violenței. 

 

Traficul de ființe umane-

consecințe individuale și 

sociale. 

 

Solidaritatea umană în 

situații de cataclisme, 

război, zone de conflict. 

Redactarea unor recomandări 

despre evitarea violenței în 

familie; 

 

Elaborarea unor referate 

despre traficul de ființe 

umane în țară, lume; 

 

Alcătuirea unor modele de 

educație familială 

nonviolent. 

 

 

 

Clasele X-XII 
 

Subcompetenţe Conţinuturi recomandate 
Activităţi de învăţare/ 

evaluare (recomandate) 

I. Igiena personală 

Analiza factorilor care determină 

starea de sănătate/boală, 

activitate/odihnă, echilibrul 

fizico-mintal. 

 

Descrierea influenței factorilor de 

mediu asupra sănătății la nivel 

local, național și global. 

Sănătatea. Factorii ce 

influiențează starea de 

sănătate. 

 

Cauzele care determină 

apariția cancerului 

(leucemie, cancer de sîn, 

bucal, de piele, de col 

uterin). 

 

Modalități de prevenire a 

cancerului. Depistarea 

timpurie a cancerului și 

tratamentul. 

 

Igiena personală și 

prevenirea maladiilor. 

Identificarea unor factori 

care influențează starea de 

sănătate. 

 

Recunoașterea pe fotografii a 

diferitor tipuri de cancer; 

 

Citirea analizelor medicale la 

persoanele sănătoase și în 

cazul unor maladii; 

 

Alcătuirea unor raţii 

alimentare cu contribuție la 

prevenirea cancerului; 

 

Argumentarea importanței 

controlului medical anual 

pentru femei. 

II. Activitate și odihnă 

Analiza interrelaţiilor dintre 

sănătate fizică, psihică, mentală şi 

sănătatea personală. 

 

Evaluarea unor concepte, teorii şi 

opinii personale referitoare la 

Curba fiziologică a 

capacităţii de muncă 

intelectuală. 

 

Importanţa alternării 

activităţii intelectuale cu 

Realizarea unei curbe de 

efort intelectuală şi fizică; 

 

Întocmirea unui program 

optim de activitate pentru 

perioada de suprasolicitare a 



problemele de sănătate. 

Examinarea relaţiei dintre gradul 

de cultură şi starea de sănătate 

individuală şi a comunităţii. 

cea fizică şi odihna. 

 

Oboseala şcolară: cauze, 

consecinţe, modalităţi de 

evitare/diminuare. 

 

Nevoile organismului în 

perioada adolescenţei. 

 

Exerciţiul fizic contra 

stresului şi anxietăţii. 

 

Modalităţi de diminuare a 

oboselii. 

sistemului nervos; 

 

Propunerea unor măsuri de 

prevenire și echilibrare a 

supraoboselii. 

III. Sănătatea mintală și alte tipuri de sănătate 

Identificarea dificultăţilor de 

adaptare la societatea modernă, 

vulnerabilitatea. 

 

Planificarea programelor de 

activitate pentru menţinerea stării 

de sănătate 

mintală/fizică/psihologică/morală. 

 

Descrierea impactului negativ al 

jocului patologic, sporturi 

extreme. 

 

Alcătuirea regulilor pentru o 

sănătate mintală feroce. 

Delimitări conceptuale: 

psihologie, psihiatrie, 

consiliere, psihoterapie. 

 

Diversitatea tipurilor de 

sănătate, menținerea stării 

de sănătate. 

 

Normalitate şi tulburare 

psihică. 

 

Stigmatizarea – consecinţe 

(probleme de sănătate – 

HIV/SIDA, TBS etc.). 

 

Comunicare şi suport 

social. Educaţia informală 

– media şi rolul ei în 

formarea 

comportamentelor. 

 

Dependenţă/independenţă 

(luarea deciziilor şi 

asumarea consecinţelor). 

 

Comportamente agresive şi 

autoagresive. 

 

Identitatea de gen şi 

discriminarea de gen. 

Identificarea factorilor ce 

determină apariţia unor 

dereglări, tulburări de 

activitate mintală; 

Elaborarea programelor de 

activitate pentru menținerea 

diferitor tipuri de sănătate. 

 

Realizarea de interviuri 

referitoare la cauzele unor 

boli, probleme de sănătate; 

 

Identificarea persoanelor 

agresive, a factorilor ce duc 

la agresivitate; 

 

Comunicarea eficientă-un 

pas spre soluţionarea 

problemelor. 

IV. Alimentație sănătoasă 

Analiza impactului alimentelor, 

aditivilor alimentari asupra stării 

de sănătate. 

 

Identificarea unor boli digestive 

precum şi a celor ce rezultă în 

cazul unei alimentaţii incorecte. 

Impactul alimentelor 

asupra stării de sănătate. 

 

Alimentaţia şi bolile 

cardiovasculare 

(asteroscoleoza, 

hipertensiunea ș.a). 

Identificare prin diverse 

exerciții a aditivilor 

alimentari în produsele de zi 

cu zi; 

 

Realizarea unor cure de 

slăbire evitînd factorii de 



Alcătuirea unor regimuri 

alimentare pentru persoane în 

condiţii deosebite (pregătirea de 

concursuri şi examene, 

temperaturi extreme, sarcină, 

alăptare). 

Deficienţe alimentare 

(curele de slăbire, bulimia, 

anorexia). 

 

Echilibrarea aportului 

caloric cu activitatea fizică 

şi intelectuală. 

 

Regimul alimentar în 

condiţii deosebite (perioada 

de examene, temperaturi 

extreme, sarcină, alăptare 

etc.). 

stres pentru organism; 

 

Întocmirea raţiilor alimentare 

pentru diferite grupe de 

persoane în raport cu 

activitatea fizică şi 

intelectuală; 

 

Redactarea unor referate 

despre importanţa unei 

alimentaţii sănătoase. 

V. Reproducerea şi familia sănătoasă  

Evaluarea condiţiilor necesare 

menţinerii unei relaţii sănătoase 

dintre parteneri.  

 

Identificarea aspectelor legale 

privind sexualitatea. 

 

Evaluarea influenţelor social-

culturale asupra exprimării 

sexualităţii. 

 

 

Comportament sexual- 

valori, toleranţă, 

normalitate şi devianţă. 

 

Rolul părinților în educația 

familială pentru 

continuitatea speciei 

umane.  

 

Comunicare şi 

responsabilitate în relaţia 

de cuplu. 

 

Consilierea pre şi post-

testare HIV/SIDA. 

Identificarea pe imagini a 

obiectelor de contracepţie; 

 

Redactarea unor postere, 

referate despre rolul și  

responsabilitatea părinților în 

relaţia de cuplu; 

 

Elaborarea unui program de 

consiliere a persoanelor în 

dificultate. 

VI. Sănătatea și mediul 

Identificarea factorilor poluanţi în 

localitatea natală. 

 

Analiza factorilor poluanţi la 

nivel local. 

 

Planificarea activităţilor de 

salubrizare. 

Probleme majore de mediu 

în societatea noastră şi la 

nivel mondial. 

 

Principalele surse de 

poluare la nivel local, 

naţional şi global. 

 

Modalităţi de reducere a 

efectelor produse de sursele 

de poluare, pentru 

menținerea sănătăţii. 

Identificarea factorilor 

poluanţi în localitatea natală 

și impactul provocat; 

 

Propunerea unui plan de 

reducere a poluării în 

localitate; 

 

Implicarea în activităţi de 

salubrizare a localităţii. 

VII. Influența nocivă asupra organismului uman  

Identificarea factorilor cu 

influenţă nocivă asupra 

organismului uman. 

 

Formularea consecinţelor 

negative a substanţelor toxice 

asupra organismului. 

 

Argumentarea importanţei unui 

mod sănătos de viaţă. 

Factorii care influenţează 

consumul de droguri. 

 

Drogul ca falsă soluţie la 

„problemele” individuale. 

 

Categorii vulnerabile la 

consumul de droguri. 

 

Surse de informare despre  

Realizarea unor postere cu 

evidenţierea consecinţelor 

acţiunii factorilor nocivi; 

 

Redactarea unor 

comunicări/prezentări PP 

referitoare la modificările 

organismului uman în timp 

sub influenţa factorilor 

nocivi; 



comportamente cu risc, 

evaluare și concluzii. 

 

Legislaţia cu privire la 

drepturile copilului şi a 

familiei.  

 

Servicii preocupate de 

protecţia copilului şi de 

prevenire a violenţei în 

familie. 

 

Formularea unor 

recomandări despre „falsa 

soluţie a drogurilor”. 

VIII. Accidente, violenţă, abuz 

Identificarea formelor de 

violenţă, a persoanelor violente. 

 

Analiza tehnicilor de autocontrol. 

Consecinţele accidentelor, 

violenţei şi abuzului în plan 

individual şi social. 

 

Reacţii necontrolate. 

Tehnici de autocontrol 

(agresor/agresat). 

Propunerea unor tehnici de 

autocontrol în diverse 

situaţii; 

 

 

IX. Noţiuni de bioetică 

Identificarea avantajelor şi 

dezavantajelor fertilizării „in 

vitro”. 

 

Argumentarea importanţei 

transplantului de organe. 

Introducere în bioetică 

(eugenie, eutanasie, 

legislaţie etc.). 

 

Fertilizarea „in vitro” 

(legislaţie). 

 

Donarea şi transplantul de 

organe (legislaţie). 

Organizarea dezbaterilor 

privind beneficiile şi riscurile 

în caz de transplant de 

organe. 
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