
Propuneri privind introducerea în curriculum național pentru învățământul preșcolar, 

școlar și gimnazial al disciplinei intitulate „Nutriție și educație nutrițională” 

 

Prevalența obezității, și cu precădere a obezității infantile, a crescut semnificativ în ultimele decenii, 

în întreaga lume, aducând totodată și o intensă preocupare legată de greutate și imagine corporală. 

Ca urmare a mesajelor alarmante privind obezitatea, au luat naștere o serie de programe de 

prevenție și intervenție care au avut scopul de a stopa dezvoltarea obezității în rândul populației. O 

parte dintre aceste programe s-au desfășurat în școli, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, 

și țări din Europa. 

O parte dintre aceste programe s-au dovedit, într-o mai mică sau mai mare măsură, eficiente în 

reducerea prevalenței obezității în rîndul copiilor, fiind însoțite și de modificări în mediul școlar (ex. 

crearea de cantine în școală, creșterea timpului de recreație, apă potabilă).  

Ulterior, unii specialiști au ridicat problema posibilelor consecințe negative ale programelor de 

prevenție a obezității. Această problemă a apărut și ca urmare a înregistrării unui număr tot mai 

ridicat de persoane care au dezvoltat tulburări de comportament alimentar (anorexie nervoasă, 

bulimie nervoasă, tulburare de mâncat compulsiv), la o vârstă tot mai scăzută. 

Ca urmare, specialiști din medicină și psihologie, au investigat mesajele stigmatizante privind 

greutatea corporală și contribuția acestora în dezvoltarea tulburărilor de comportament alimentar și 

a obezității. Concluziile studiilor au îndrumat către căutarea unor soluții pentru îmbunătățirea stării 

fizice și psihice ale copiilor, indiferent de greutatea lor corporală. 

Programele de intervenție sau prevenție a obezității infantile care cresc stigmatizarea bazată pe 

greutate corporală, riscul dezvoltării unor comportamente alimentare nesănătoase și al dezvoltării 

tulburărilor de alimentație, au următoarele caracteristici : 

- Atribuie copiilor roluri de adult, responsabilizând copilul cu privire la alegerea alimentelor  

- Atribuie copiilor un rol independent în gestionarea alimentației 

- Îi învață pe copii să urmărească aportul caloric al alimentelor consumate 

- Conduc la o preocupare excesivă privind controlul alimentației 

- Direct sau indirect transmit copiilor ce greutate corporală trebuie să aibă, întărind 

stigmatizarea și prejudecățile legate de greutatea și forma corporală 

- Condiționează consumul alimentar de practicarea exercițiului fizic (ex. „trebuie să mănânci în 

funcție de activitatea fizică practicată”) 

- Pun, direct sau indirect, alimentele în categorii (bune sau rele, sănătoase sau nesănătoase, 

etc) 

- Categorizează tipurile de mese ca bune sau rele, precum mese gătite în casă (bune) vs 

mesele în oraș (rele) 

- Încurajează excluderea anumitor alimente, etichetându-le ca fiind „nesănătoase” (ex. 

dulciuri, chipsuri) 

- Se concentrează pe greutate corporală, ca obiectiv, și nu pe dezvoltarea unor 

comportamente alimentare pozitive și îmbunătățirea stării de sănătate fizică, psihică și 

emoțională 

 

 



Propun dezvoltarea unui program care să pornească de la o abordare non-evaluativă a greutății 

corporale, să vizeze îmbunătățirea stării fizice și psihice și să conțină următoarele obiective: 

1. Reducerea stigmatizării referitoare la greutate corporală și aspect fizic 

2. Promovarea imaginii corporale pozitive 

3. Descurajarea comportamentelor disfuncționale de gestionare a greutății corporale (ex. diete) 

4. Înțelegerea și acceptarea diversității corporale, și a modului în care greutatea și forma 

corporală se modifică de-a lungul vieții (ex. pubertate) 

5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de alimentație 

6. Prezentarea și exersarea unei alimentații conștiente și intuitive 

7. Dezvoltarea competențelor media în vederea creșterii abilităților de gândire critică față de 

mesajele privind imaginea corporală transmise de mass-media și industria modei 

8. Dezvoltarea competențelor media în vederea creșterii abilităților de gândire critică față de 

mesajele privind comportamentele nesănătoase de control al greutății și formei corporale 

(ex. pastile de slăbit, diete) 

9. Dezvoltarea identității de sine bazată pe valori și principii, și nu pe greutate, formă corporală 

sau aspect fizic 

10. Încurajarea și exersarea mișcării fizice plăcute, ca mijloc de îngrijire a sănătății fizice și psihice  

 

Motivație 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr 1 / 2011 a Educației Naționale, privind 

introducerea în curriculum național pentru învățământul preșcolar, școlar și gimnazial al disciplinei 

intitulate „Nutriție și educație nutrițională” cuprinde, ca motivare a necesității acestui proiect, date 

despre obezitate și, cu precădere, despre obezitatea infantilă. 

Dezvoltarea și introducerea unui program de educație în masă nu poate pleca de la argumente care 

vizează caracteristicile a cel mult o treime din populație, fără a lua în considerare particularitățile și 

nevoile restului de două treimi.  

Propunerea de mai sus îndrumă către găsirea unei soluții care să răspundă nevoilor tuturor elevilor, 

indiferent de greutatea lor corporală. 

Pe lângă obezitate, există de asemenea o serie de probleme psihice care afectează alimentația, în 

special în perioada pubertății și a adolescenței. 

Anorexia nervoasă, bulimia nervoasă și tulburarea de mâncat compulsiv sunt tulburări psihice care 

afectează în special persoanele de sex feminin și debutează de regulă în adolescență. Aceste tulburări 

de comportament alimentar sunt considerate tulburările psihice cu cea mai crescută rată de 

mortalitate, cauzată fie de suicid, fie de problemele medicale induse de comportamentele 

disfuncționale. 

Prevalența pe 12 luni a tulburărilor de comportament alimentar, conform Manualului de Diagnostic și 

Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale (DSM V)¹, este: 

- Anorexia nervoasă: 0,4% la femei; nu există date suficiente privind prevalența la persoanele 

de sex masculin 

- Bulimia Nervoasă: 1% - 1,5% la femei; nu există date suficiente privind prevalența la 

persoanele de sex masculin 

- Tulburarea de mâncat compulsiv: 1,6% - femei, 0,8% - barbați 



Preocuparea privind greutatea și forma corporală reprezintă cel mai important factor de risc în 

dezvoltarea unei tulburări de comportament alimentar, această preocupare fiind de altfel nucleul 

psihopatologic al acestor tulburări. Supravalorizarea controlului alimentație este de asemenea o 

trăsătură fundamentală în special în cazul persoanelor tinere cu anorexie nervoasă.  

Puținele date epidemiologice disponibile în România, indică o creștere a prevalenței acestor tulburări 

de comportament alimentar, în ultimele două decenii² ̛ ³. Se remarcă de asemenea presiunea 

mediatică și socială care promovează corpul „slab” ca ideal de sănătate și frumusețe, și care se 

răsfrânge cu precădere asupra tinerilor și adolescenților. Fenomenul de bullying, des întâlnit în școlile 

din România (care nu dispun încă de programe de intervenție în acest sens) are deseori ca obiect 

greutatea sau forma corporală a victimei. 

O serie de programe de educație alimentară și educație pentru sănătate care vizau prevenirea 

obezității sau scăderea ponderală a copiilor supraponderali și obezi au avut loc de-a lungul anilor în 

mai multe țări (Statele Unite, Canada, Australia, etc), fiind ulterior criticate de comunitatea de 

specialiști care lucrează în domeniul prevenirii și tratamentului tulburărilor de alimentație. Aceste 

critici au vizat riscul pe care astfel de programe îl au în creșterea preocupării privind alimentația și 

greutatea corporală și declanșarea tulburărilor de alimentație în rândul copiilor și adolescenților. 

Unele studii au arătat legătura dintre participarea la programe de „educație pentru sănătate” care 

vizează greutatea corporală și dezvoltarea tulburărilor de alimentație⁴. 

În ceea ce privește supraponderalitatea și obezitatea infantilă, fac următoarele precizări: 

1. Starea de sănătate a unei persoane nu poate fi judecată în funcție de aspectul fizic, deci nu 

putem presupune din start că toți copiii supraponderali sau obezi sunt bolnavi. Transmiterea 

unui astfel de mesaj, în afara unui cadru medical în care sunt luați în considerare toți factorii 

fiziologici și psihologici individuali, poate leza integritatea psihică a copiilor⁴ ̛ ⁵. 

  

2. În expunerea de motive, se recomandă tuturor copiilor peste 7 ani și adolescenților obezi, 

scăderea în greutate prin „respectarea unui regim alimentar cu excluderea dulciurilor, a 

alimentelor cu conținut ridicat în grăsimi”, însă fără a se ține cont de particularitățile 

individuale. Interzicerea consumului unui tip de alimente în vederea scăderii în greutate s-a 

dovedit, în numeroase studii, ineficientă pe termen lung⁶ ̛ ⁷.  

 

3. Școala nu se poate substitui sistemului medical și nu poate face recomandări medicale. 

Astfel, dacă există îngrijorări privind starea de sănătate a unui copil, aceste îngrijorări trebuie 

adresate în primul rând părinților, care pot recurge la evaluare și tratament medical de 

specialitate.  

 

Menționez de asemenea că: 

- Minorii nu pot fi împovărați cu responsabilitatea de a-și gestiona singuri alimentația, ei 

depinzând în cea mai mare parte de părinți sau de cei care îi îngrijesc. Astfel, predarea unor 

informații despre nutriție conduce, în cel mai bun caz, la memorarea și reproducerea 

acestora fără ca ele să poată fi aplicate în viața reală, și în cel mai rău caz la o preocupare 

excesivă pentru controlul alimentației. Nu este rolul copilului să hotărască ce alimente se vor 

regăsi în frigiderul familiei și vor fi disponibile pentru consum. Părinții au rolul și 

responsabilitatea de a oferi copiilor lor alimente hrănitoare, din care aceștia să poată alege 

dacă și cât consumă. 

- Predarea anumitor informații privind nutriția poate crește preocuparea privind controlul 

alimentației și poate conduce la dezvoltarea unor comportamente alimentare nesănătoase 



(ex. numărarea caloriilor, eliminarea unor grupe de alimente, etc) și la dezvoltarea 

tulburărilor de comportament alimentar.  

- Stigmatizarea bazată pe greutate are consecințe grave asupra sănătății psihice și fizice, 

contribuind la imagine corporală negativă și dezvoltarea tulburărilor de comportament 

alimentar și a obezității, fiind astfel inacceptabilă în mediul școlar sau academic. 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, consider că este imperios necesar ca orice program de 

educație în masă să țină cont de particularitățile și nevoile tuturor acelora cărora li se adresează, să 

vizeze beneficii pentru toate categoriile de elevi, și să evite orice consecințe negative asupra sănătății 

și integrității psihice și fizice a acestora. 

Cu stimă, 

Chișcu Ana Raluca 

Psiholog, Psihoterapeut 

Specialist în tratamentul tulburărilor de comportament alimentar 
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