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Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureșanu”                                                Serviciul Județean de  

Suciu de Sus, Judeţul Maramureş                                                         Ambulanţă Maramureş 

NR.  38  /  09.05.2017                                                                           NR.  1997  /   11.05.2017  

 

 

 

 

 

                                                                            „E bine să te înduioșezi de nenorocirea 

prietenilor, dar e mai bine să le vii în ajutor.” 

 Voltaire  

 
Grup ţintă: elevii Şcolii Gimnaziale ,,Florea Mureșanu” Suciu de Sus 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureșanu” Suciu de Sus 

Termen: 10 mai 2017 – 31 mai 2017 

Parteneri : 

- Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureșanu” Suciu de Sus, reprezentată prin director, prof. Pop 

Mihaela Angela  

și 

- Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș, reprezentată prin manager Micle Ligia 

 

Inițiatori: 

director, prof. Pop Mihaela - Angela 

asistent medical Chindriș Olimpia 

 Coordonatori:  

prof. Șanta Alina și prof. Pop Simona 

prof. înv. primar Pop Dina Claudia și prof. înv. primar Țura Mariana  

https://branescudana.files.wordpress.com/2015/02/6ajutor6751.jpg
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Colaboratori:  

 Prof. Burzo Gabriel, prof. Pop Monica, prof. Nechita Flavia, prof. Burzo Olimpia 

 prof. Burzo Valerica, prof. Pop Gavril, prof. Cosciug Gabriel 

 prof. Cociş Dinu, prof. Buda Eugenia 

 înv. Pop Floare, înv. Lazăr Veronica,  prof. înv. primar Pop Aurelia Maria 

 

Descrierea proiectului:  

 

Scopul proiectului: 

 Asigurarea unui mediu școlar armonios, liniştit, sănătos şi sigur, conform standardelor 

europene. 

 

Obiective specifice: 

 Cunoaşterea de către elevi a regulilor de acordare a primului ajutor în cazul unor accidente; 

 Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în şcoală şi 

societate; 

 Cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Serviciului de Ambulanță; 

 Înţelegerea necesității acordării primului ajutor; 

 Cunoașterea principalelor măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente; 

 Conștientizarea importanței respectării regulilor de acordare a primului ajutor şi consecinţele 

nerespectării acestora; 

 Însușirea deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor;  

 Precizeze factorii cu potenţial vătămător şi efectele lor asupra organismului; 

 Aplicarea corectă a măsurilor de acordarea a primului ajutor premedical; 

 Dovedirea, prin comportament, a atitudinii favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii 

propriului organism; 

 Participarea cu interes la concursul „Sanitarii pricepuţi”. 

 

RESURSE: 

 UMANE – cadre didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureșanu” Suciu de Sus, 

formatori (asistenți medicali) de la Serviciul de Ambulanță, elevii instituției de învățământ; 
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 MATERIALE - logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de cele 

două părţi; 

 INFORMAŢIONALE - prezentarea activităţilor proiectului la avizierul şcolii. 

 

      REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Dobândirea abilităților de utilizare practică a cunoștintelor teoretice din domeniul sanitar; 

 Însușirea cunoștințelor de bază și a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a 

primului ajutor și a celor de prevenire a accidentelor; 

 Dezvoltarea capacităţii de percepţie socială; 

 Dezvoltarea abilităţilor specifice de orientare, cooperare şi solidaritate; 

 Cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă; 

 Lărgirea orizontului de cultură generală. 
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     Societatea contemporană este într-o continuă schimbare,  dar valorile 

ei fundamentale, printre care: respectarea drepturilor omului, demnitatea, 

toleranţa, preţuirea altor culturi, stima de sine, dragostea de frumos şi de 

bine, dragostea față de aproapele tău,  responsabilizarea socială, cinstea, 

hărnicia, generozitatea, devotamentul, trebuie preţuite, afirmate și 

prezervate. Şcoala şi-a asumat rolul de formare a personalităţii umane 

capabile să se integreze în societate, să reacţioneze adecvat la schimbările 

ce se produc. 

     Accidentele, rănile şi bolile pot apărea pe neaşteptate. Ajutorul imediat 

depinde adesea de membrii familiei, colegi, cadre didactice sau trecători. 

Având cunoştinţe despre modul de acordare a primului ajutor, oricine 

poate fi de folos în asemenea situaţii. Acesta este scopul principal al 

proiectului nostru: să ştii să acţionezi corect şi util în situaţii neprevăzute. 

     Conştientizarea acestor lucruri a fost motivaţia principală care a pus 

bazele unui parteneriat astfel încât să asigure dezvoltarea cunoştintelor în 

domeniul acordării primului ajutor de bază, precum şi conştientizarea 

elevilor cu privire la importanţa dobândirii acestor cunoştinţe. 
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MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A EFECTELOR PROIECTULUI: 

 Chestionare; 

 Discuţii cu elevii pe temele propuse; 

 CD cu imagini de la activităţile desfăşurate; 

 Observarea sistematică; 

 Expuneri; 

 Prezentări video; 

 Demonstrații practice. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE : 

- participarea în cadrul activităţilor de grup 

- fişa individuală de lucru 

- chestionare                                                                                

- probe practice 

- expoziţii de desene 

- concursuri 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

 Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI:  

 Popularizarea rezultatelor obţinute, atât în rândul părinţilor, cât şi întregii comunităţi locale. 

 

ACTIVITĂŢI: 

o Desfăşurarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai Serviciului de Ambulanță Târgu Lăpuș în 

şcoală, în cadrul cărora să se desfăşoare discuţii despre importanţa acordării primului ajutor 

și despre metodele practice de acordare a primului ajutor în cazuri diverse; 

o Realizarea, în cursul orelor, a educaţiei sanitare, prin prezentare regulilor de igienă, 

cunoaşterea factorilor de risc şi prevenirea bolilor; 
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