
EDSANO  

 

Educație pentru Sănătate – Dezvoltarea 

curriculei opționale modulare pentru 

învățământul preuniversitar 

Cod: 62075 

 



Despre Tineri pentru Tineri 

─ din 1991 

─  în ultimii 5 ani - peste 5 mil. EUR 

─  programul tradițional: Educație pentru Viața 

de Familie 

─  partener principal al MECTS în Programul 

Național de Educație pentru Sănătate 

 



Date generale 

•  proiect strategic, național, axa 1.1 

•  beneficiar: Fundația Tineri pentru Tineri 

•  partener național unic: MECTS 

•  finalizare: 31 august 2013 

•  valoare: 16.998.817 lei 

•  contribuția TpT: 308.508 lei 

 



Acoperire 

Da, în continuare vrem 

ca TOȚI copiii și tinerii 

să ajungă să 

beneficieze de acest 

program!  

 



OG/ Obiectivul general 

 Dezvoltarea sistemului de învățământ 

preuniversitar în furnizarea de competențe 

cheie prin îmbunătățirea ofertei opționale 

de educație pentru sănătate 

 



OS/ Obiective specifice 

• OS1: creșterea calității opționalului prin 

revizuirea și dezvoltarea pe cicluri de 

învățământ 

• OS2: creșterea accesului la educație pentru 

sănătate pentru 65.600 copii din 1640 

preșcolar și primar din rural (40/ județ) 

 



Activități (1) 

• Consultări experți 

• Elaborare materiale de sprijin 

• Elaborare material final, aprobare OM 

• Realizarea/ distribuirea în teritoriu a 

materialelor de sprijin pentru 

personalul didactic 

 

Revizuire/ adaptare/ elaborare 

programe școlare modulare (5) 



Activități (2) 

 Dezvoltarea și testarea de 5 programe de 

formare/ perfecționare specifice/ grup țintă 

 Acreditarea CNFPIP (80 h) pentru 2 module x 40 h, 

modul 1 conținut, modul 2 proces 

 



Activități (3) 

 pentru 65.600 copii din 

grădinițe și primar din 

mediul rural 

Campanie de conștientizare și promovare 

a normelor de bază în menținerea sănătății 



Activități (3) 

• februarie – iunie 2012 

• 41 județe/ 1.640 unități școlare adică 40 

unități școlare x 40 elevi/ unitate școlară 

sau 1.600 elevi/ județ 

• Materiale promoționale distribuite pe 25 ale 

lunii anterioare 

 



Tema  Promoțional (160) 
Cantitate 25 

ian 

25 

feb 

25 

mar 

25 

apr 

25 

mai 

General 
Pix personalizat 66500 x 

Anatomie și fiziologie 
Puzzle 6580 x 

Igienă personală 
Suport pentru periuța de dinți 6580 x 

Activitate și odihnă 
Coardă digitală 6580 x 

Sănătatea mediului 
Greiere - robot solar 6580 x 

Sănătate mintală 
Glob pământesc - minge anti-

stres 6580 x 

Sănătatea alimentației 
Mini-termos 6580 x 

Sănătatea reproducerii și a 

familiei Ramă foto 6580 x 

Consum și abuz de substanțe 
Semn de carte 6580 x 

Accidente, violență, abuz fizic 
Adeziv reflectorizant 6580 x 

General 
Steluțe fosforescente 6580 x 



Activități (3) 

• 1 ghid/ unitate școlară 

• 1 caiet/ beneficiar 

• 1 dosar de raportare/ clasă: 

– Fișa clasei 

– Formulare înregistrare 

– Declarații date cu caracter personal 

– Adeverință de apartenență la grupul țintă 

 



Activități (3) 

• Planificare & raportare: 

– Lista 40 unități școlare/ județ      protocol de 

colaborare standard Termen: 20 decembrie 2012 

– Dosar raportare/ unitate școlară: dosarele de 

raportare/ clasă  

 Termen dosar parțial (tabel nominal,formulare 

grup țintă, declarații, adeverință): martie 2013 

 

 

 



Activități (3) 

• Raportare finală a activității (fișele de 

clasă): 30 iunie 2013 

• Validarea activităților: 30 iulie 2013 



 Activități (3) 

Igienă 



Activități (3) 

Activitate și odihnă 



Activități (3) 

Sănătatea 

mediului 



Activități (3) 

Sănătate mintală 



Activități (3) 

Sănătatea 

reproducerii și a 

familiei 



Activități (3) 

Consum și abuz de 

substanțe 



Activități (3) 

Accidente, 

violență, abuz 

fizic 



Activități (4) 

 210 inspectori școlari (5/ județ): 

preșcolar, primar, biologie, 

educație fizică și sport, educativ + 

50 consilieri, 2 module x 40 h 

Formarea și perfecționarea personalului implicat  



Activități (5) 

 Înființarea, dezvoltarea și 

consolidarea de rețele de bună 

practică pentru directorii de 

unități de învățământ din 

rural:  

 2 școli de vară pentru adulți (5 

zile), 4 participanți/ județ 

(coord. jud + 3 directori) 



Activități (0) 

• Seminarii Naționale de 

educație pentru 

sănătate  adresate 

decidenților 



Grupuri țintă 

Consilieri școlari 50 

Directori ai unităților de învățământ 282 

Elevi (învățământ preuniversitar, ISCED 0-3) 65600 

Personal cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și 

control din inspectoratele școlare, sctructuri centrale și locale 

ale MECTS sau afltae în coordonare/ subordonarea acestora 

210 



Indicatori/ output  
Prestabiliți 

Nr. unități școlare sprijinite 1640 

Personal din educație și formare instruit/ perfecționat 290 

Număr de participanți la instruire – învățământ preuniversitar 260 

Număr participanți FSE – femei 200 

Adiționali 

Nr. elevi implicați în campania de conștientizare 65600 

Nr. directori unități școlare/ școli de vară 282 

Nr. proiecte ES elaborate 94 



Indicatori/ result  
Prestabiliți  

% personal certificat 98 

Nr. participanți la instruire certificați 254 

Nr. standarde și proceduri validate/ implementate 5 

Adiționali 

% elevi (preșcolar și primar) beneficiari campanie conștientizare rural 4 

% unități școlare (preșcolar și primar) implicate în campanie conștientizare rural 24 

% directori unități școlare (preșcolar și primar) implicați în rețele/ școli de vară 4 



Programe pentru 

tineri 

Programe de 

instituționalizare 

Autorități locale 
ONG-uri 

ISJ 

Unități școlare 

Părinți 

Elevi  

Rețele  

Coaliții   

Ministere  

Cadre didactice  

Campanii 

Educatori între egali 



Pentru informații suplimentare: 

office@y4y.ro 

www.y4y.ro  

Zâmbetul este 

adus de... 

mailto:office@y4y.ro
http://www.y4y.ro/

