
EDSANO  

Educație pentru Sănătate – 

Dezvoltarea curriculei 

opționale modulare pentru 

învățământul preuniversitar 

Cod: 62075 



Despre Fundația 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: Ministerul Educației 

Naționale 

•  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 unități 

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  



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) 

Campanie de conștientizare și 

promovare a normelor de 

bază în menținerea sănătății 

pentru 65.600 copii din 

grădinițe și primar din mediul 

rural 

 



Activități (3) 

• februarie – iunie 2012 

• 41 județe/ 1.640 unități școlare și 1.600 

elevi/ județ 

• Materiale promoționale distribuite pe 25 ale 

lunii anterioare 

 



Programe pentru 
tineri 

Programe de 
instituționalizare 

Autorități locale 
ONG-uri 

ISJ 

Unități școlare 

Părinți 

Elevi  

Rețele  

Coaliții   

Ministere  

Cadre didactice  

Campanii 

Educatori între egali 



Zâmbetul este 

adus de... 

Pentru informații suplimentare: 

office@y4y.ro  
www.y4y.ro 


