
A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

Liceul Teoretic “Nagy Mózes” Tg. Secuiesc, Str. Kanta nr. 7 

Nivel: gimnazial și liceal 

Nr. elevi: 808 

Nr. cadre didactice din școală: 56 

Coordonatorul activității: Dr. Gondos M. Beata, director adjunct, mocsary.beata@nmg.ro 

1. Titlul activității: Curs de prim ajutor 

2. Domeniul: Educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 

3. Scopul activității:  

- adoptarea unui mod de viață mai sănătos și mai sigur de către elevi 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 

-însuşirea cunoştinţelor de bază despre prevenirea accidentelor  

-aplicarea deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază 

-dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă 

-păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice; 

5. Elevii participanți: nr. total de participanți: 645, procent de participanți din numărul total de 

elevi din grupul țintă: 98% 

6. Durata și locul desfășurării: 14-18 noiembrie 2016, Liceul Teoretic Nagy Mozes 

7. Descrierea activității: 

-în colaborare cu Crucea Roșie cadrele didactice ale instituției au fost instruiți de către un 

specialist în domeniu privind acordarea primului ajutor 

-cursul teoretic și practic a durat 36 de ore 

-cadrele didactice participante la curs sub îndrumarea directorului adjunct au instruct pe elevii 

din ciclul gimnazial și cel liceal în cadrul cursurilor ținute în săptămâna Școala Altfel 

-cursul destinat elevilor a avut a parte teoretică de 4 ore, un curs parctic aplicat pe grupe de 

câte 15 elevi, un test teoretic cu diferite itemi și un concurs prectic pe echipe 

-în cadrul acestor cursuri  elevii s-au familiarizat cu diferirte tehnici și instrumente necesare: 

trusă de prim ajutor, echipamentele medicale de prim ajutor, dispozitive portabile, 

simulatoare, ce permit instruirea eficientă a elevilor 

-elevii au însușit cunoștințe cu privire acțiuni în cazul cutremurilor, incendiilor, sufocării, 

epilepsiei, arsurii și al electrocutării 

- parteneri: Dr. Ábrahám Áron, Dr. Tarczali Mária, Rémán Éva-nutriționist, Organizația Zöld 

Nap, SMURD –Tg Secuiesc, Crucea Roșie- Sf. Gheorghe 

8. Rezultatele obținute: 

-formarea în rândul elevilor de gimnaziu și liceu de abilități practice pe reguli de prim ajutor 

și obținerea de performanțe școlare prin participarea la concursuri școlare de specialitate la 

nivel local și județean 

-aplicarea celor studiate în caz de nevoie 

9. Părinții ai căror copii au beneficiat de instrire la nivel gimnazial și liceal au solicitat 

extinderea sau aplicarea cursului și în anii următori pentru familizarea celor mici. 

Elevii și-au manifestat ineteresul de-a participa la concursuri de prim ajutor pentru a primi un 

feedback privind cunoștințele dobândite. 

10. Succesul constă în numărul mare de elevi și cadre didactice implicați în derularea 

activitîții. Partea teoretică combinată cu cea practică a facilitat o mai bună înțelegere a 

cunoștițelor dobândite. 
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B. MĂRTURII  

Opiniile profesorilor: 

-Pentru mine pregătirea înainte de activitatea propriu zisă cu elevii a demonsatrat că am 

serioase lacune în acest domeniu și că oricând în cazul unor pericole majore aș intra în panică 

și în momentul respectiv m-aș bloca, poate aș fi incapabilă să-i ajut pe elevii mei deși am 

făcut de nenumărate ori simulări la liceu. – Bajka Zsuzsa 

-Ca diriginte a fost foarte instructiv participarea mea la această activitate. Elevii s-au bucurat 

de activitățile propuse, partea proctică a fost mai interesantă pentru ei. -Dani Zsuzsa 

-Băiatul meu din cl. a VII-a a venit entuziasmat și în camera mare mi-a arătat cum se face o 

resuscitare. Kovacs Zsuzsanna, părinte. 

-Luni fratele meu cel mare mi-a povestit întâmplările făcute cu directoarea adjuct și eu am 

așteptat ziua următoare că am vrut să fiu bolnavul. Silvia, cl. a V-a 

 

 

 

B. DOVEZI 

 

 

    

   


