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ŢINTA ZERO: 

 
ZERO INFECŢII NOI CU HIV. 

ZERO DISCRIMINĂRI. 

ZERO DECESE LEGATE DE SIDA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 

 

Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA, este în fiecare an o ocazie pentru oamenii din toată 

lumea să-şi demonstreze solidaritatea faţă de persoanele infectate cu HIV. Acest eveminent, aduce 

împreună oamenii pentru a spori gradul de conştientizare despre HIV/SIDA, de a demonstra solidaritatea 

în faţa pandemiei şi de a încuraja progresul în prevenirea HIV/SIDA .  

Campania îşi propune creşterea nivelului de responsabilitate al comunităţii astfel încât protejarea şi 

testarea HIV să fie integrate treptat în stilul de viaţă al fiecăruia.  

Tema aleasă pentru acest concurs are la bază drama celor 33 de milioane de oameni purtători ai 

virusului HIV, dar şi identificarea unor mijloace comunicaţionale prin care să se lupte împotriva 

contactării maladiei. 

În fiecare zi, în România, o persoană este infectată cu HIV. Eforturile noastre, unite, pot 

îmbunătăţi această statistică. 

 

ORGANIZATORI/ PARTENERI 

Direcţia de Sănătate Publică Bihor – Compartimenul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

Direcţia de Sănătate Publică – biol. Carmen Dinescu, dr. Nicolae Călin Sonea,  

dr. Zoia Bitea, soc. Adina Cornelia Lazăr, dr. Daniela Rahotă 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor – prof. Alin Florin Novac-Iuhas, prof. Florin Negruţiu, prof. 

Luminiţa Citrea, prof. Sopota Daniela, prof. dr. Elena Moțoc-Chivari, prof. Boțog Mircea 

 

TIPUL CONCURSULUI:  

Judeţean 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. TOŢI SUNTEM DIFERIŢI – Material realizat în cadrul proiectului Educaţia pentru sănătate în 

şcoala românească 

2. GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND RELATAREA DESPRE HIV/SIDA – Bucureşti 

2004, UNICEF - Reprezentanţa în România 

3. ESTE DREPTUL TAU SĂ ŞTII – Minighid de servicii medico-sociale, ARAS, 2010 

4. ESTE DREPTUL TAU SĂ ŞTII - Minighid de sănătate pentru femei, ARAS, 2010 

5. BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ – CUNOAŞTERE ŞI PREVENIRE – broşură DSP 

Bihor  

6. PROMOVAREA UNOR COMPORTAMNETE FĂRĂ RISC HIV/SIDA/ITS, pentru 

populaţia generală, în special pentru tinerii 15-24 ani – Unitatea de management a Proiectului 

Fondului Global şi a Băncii Mondiale 

7. Ghid practic pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, complementar 

pentru pachetul curricular al Programului Educaţia pentru sănătate în şcoala românească al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 2006 – FORMAT ELECTRONIC 

8. Combaterea discriminării persoanelor infectate cu HIV - FORMAT ELECTRONIC 

9. Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV - FORMAT ELECTRONIC 

 

 

 



 

SCOP:  

Informarea elevilor de liceu cu privire la prevenirea infecţiei HIV/SIDA, în vederea dezvoltării unui 

comportament nediscriminatoriu faţă de persoanele HIV pozitive.  

 

OBIECTIVE: 

 Cunoaşterea particularităţilor referitoare la HIV/SIDA, din perspective prevenirii şi 

transmiterii infecţiei HIV/SIDA 

 Dezvoltarea atitudinii nediscriminatorii faţă de persoanele HIV pozitive  

 Sensibilizarea membrilor comunităţii, prin intermediul creaţiilor literare şi artistice, 

cu privire la atitudinea şi conduita pe care trebuie să le adopte faţă de persoanele 

HIV pozitive  

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Echipaje constituite din câte 3 elevi de la clasele IX-XII de la liceele din judeţul Bihor 

 Cadre didactice (îndrumători). 

 

ACTIVITĂŢI: 

1. Diseminarea informaţiei în rândul elevilor 25-27 ianuarie 2017 

2. Constituirea echipelor şi pregătirea acestora 30 ianuarie 2017 - 17 februarie 2017 

3. Realizarea creaţiilor literare şi artistice (creaţie literară în proză şi în versuri, creaţie artistică – 

pliant, afiş, poster) 30 ianuarie-16 februarie 2017 

4. Transmiterea lucrărilor la ISJ Bihor – inspector școlar, prof. Florin Negruţiu până în data de 17 

februarie 2017 
5. Desfăşurarea etapei judeţene (participă câte un echipaj de la fiecare unitate de învăţământ) - 21 

februarie 2017 

 

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

 Creaţie literară şi artistică 

 Proba teoretică şi practică(studiul de caz) 

 

Proba teoretică va consta din: test grilă 

                                                studiu de caz 

                                                joc de rol (opţional) - fără să fie evaluat 

NOTĂ: elevii vor fi îndrumaţi de maximum 3 cadre didactice (prof. de biologie, lb română, desen) 

                                             

 

 

 

 

 


