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Comunicat de presă 

Faza naţională a concursului ,,Educaţie pentru sănătate”  

 

  Colegiul Naţional de Arte ”Regina Maria” Constanţa, în parteneriat cu  Inspectoratul 

Judeţean Constanţa și Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa a organizat faza 

naţională a concursului ,,Educaţie pentru sănătate” sâmbătă, 28 mai 2016, ora 10.00.  

Aflat la a VI-a ediţie, evenimentul este inclus în Calendarul Activităţilor Educative 

Regionale, MENCŞ 2016, și cuprinde patru secţiuni începând cu clasa pregătitoare și clasa I – 

secţiunea colaj, clasele II – IV – secţiunea fotografie, clasele VII – XI – secţiunea afiș, alături 

de secţiunea știinţifică la care s-au înscris peste 470 de  elevi din Botoșani, Caraș – Severin, 

Galaţi, Teleorman, Arad, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Harghita, Tulcea, Dâmboviţa, Neamţ, Vaslui, 

Prahova, Brăila, Vrancea, Constanţa și din municipiul București. 

Subiectele pentru proba știinţifică (clasele VII – XI), atât rezolvarea de itemi, cât și 

proba de creaţie, au fost propuse, ca în fiecare an, de partenerii de la DSPJ Constanţa, iar 

pentru realizarea colajelor, a fotografiilor și a afișelor elevii au pus în evidenţă tema de anul 

acesta: Prevenirea diabetului zaharat – Sănătos şi longeviv. Zahăr în comportament, nu în 

sânge! 

Proiectul, derulat în spiritul respectării dreptului fiecărui copil la un nivel de viaţă 

suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială, are ca 

suport Programul Național Educație pentru Sănătate în Școala Românească, realizat prin 

acordul dintre Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice și Ministerul Sănătăţii. 

Recunoscând importanţa activităţilor educative formale și informale, necesitatea 

formării elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos și armonios, precum și promovarea 

spiritului de învăţare pentru sine, iniţiatorii și organizatorii proiectului își propun 

conștientizarea și responsabilizarea factorilor instituţionali și parteneriali ai școlii deoarece 



Educația pentru Sănătate devine eficace în măsura în care ea este privită ca unul din 

scopurile principale ale acţiunii educaţionale, aflându-se în raporturi de interdependenţă cu 

celelalte scopuri ale educaţiei. 

Elevii au fost invitaţi să participaţi la această competiţie colegială, subscrisă motto-

ului: Învățământul îi dă omului cunoștințe pentru a-și apăra sănătatea, pentru a-și articula 

revendicările civice, pentru a cunoaște legile mai bine (Gary Becker), care s-a desfăşurat în 

intervalul orar 10.00-18.00 la sediul colegiului de arte din bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, 

nr. 11, Constanţa. 

Premierea elevilor a avut loc sâmbătă, 28 mai 2016, ora 16.00, la sala „Sergiu 

Celebidache” a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, precedată de un moment artistic 

oferit de către elevi şi profesori ai liceului. Au participat elevi, profesori, părinţii tinerilor 

participanţi la concurs, invitaţi, toţi cei care au dorit să-i cunoască, să-i aplaude și să-i felicite 

pe cei mai buni dintre participanţi.  
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