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Preambul

• Școlile care promovează sănătatea au fost articulate de OMS, 
UNESCO și UNICEF încă din 1992

• Doar puține țări au implementat cu succes școli care 
promovează sănătatea la scară largă
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Proiecte versus sisteme de educație care 
promovează sănătatea
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Principalele cauze ale sarcinii globale a bolii pe grupe de vârstă, 2017 
(ani de viață ajustați cu incapacitate (DALY) la 100.000 de populații)
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Citat din: Thompson D, Leis M, Davies N, Viner R. Building healthy societies: A framework for integrating health and health promotion into education.
Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health, 2020.

https://2020.wish.org.qa/app/uploads/2020/09/IMPJ7849-02-Schools-WISH2020-201102-WEB.pdf


Domenii ale bunăstării adolescenților
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Citat din: Thompson D, Leis M, Davies N, Viner R. Building healthy societies: A framework for integrating health and health promotion into education.
Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health, 2020.

https://2020.wish.org.qa/app/uploads/2020/09/IMPJ7849-02-Schools-WISH2020-201102-WEB.pdf


Transformarea fiecărei școli într-o școală care 
promovează sănătatea

• Obiectiv principal: Transformarea fiecărei școli într-o școală 
care promovează sănătatea

• prin promovarea unei abordări standardizate
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• 01
• Standarde globale bazate pe dovezi pentru ȘPS

• 02

• Un ghid de implementare pentru a sprijini adoptarea 
standardelor

• 03

• O platformă web pentru monitorizarea și evaluarea standardelor

Principalele livrabile
• Utilizatori principali vizați: sectorul educației și sănătății. Directorii, profesorii, elevii, părinții / tutorii, 

personalul de sănătate din cadrul școlii
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Repere cheie ale procesului până în 
prezent



Standarde globape pentru ȘPS
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Standarde globale și declarații standard

1. Politici și resurse guvernamentale Există un angajament și o investiție a întregului guvern pentru a face din fiecare 
școală o școală care promovează sănătatea.

2. Politici și resurse școlare Există un angajament pentru o abordare a întregii școli pentru a fi o școală care promovează 
sănătatea.  

3. Guvernarea și conducerea școlii Există un întreg model de școală cu guvernare și conducere școlară pentru a susține 
școala să devină una care promovează sănătatea.

4. Parteneriate dintre școală și comunitate Există angajament și colaborare în cadrul comunității școlare inclusiv între 
elevi și  între școală și comunitățile locale pentru școlile care promovează sănătatea.

5. Curicula școlară susține sănătatea și bunăstarea Curicula școlară susține aspectele fizice, socio-emoționale și 
psihologice ale sănătății și bunăstării elevului.

6. Mediul socio-emoțional în școală Școala are un mediu sigur și de sprijin socio-emoțional.

7. Mediul fizic în școală Școala are un mediu fizic sănătos, de încredere, sigur și inclusiv.

8. Serviciile medicale în școală Toți elevii au accces la servicii de sănătate complexe bazate în școală sau legate de școală, 
care răspund necesităților fizice, emoționale, psihosociale și educaționale
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Furnizarea unui ghid general pentru 
stabilirea structurilor și mecanismelor
pentru adoptarea standardelor globale

➢ În principal pentru actorii la nivel național 
/subnațional

➢ De asemenea, este relevant pentru 
conducerea școlii, dar sunt necesare 
resurse suplimentare pentru a 
implementa ȘPS la nivelul școlii
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PRINCIPII CHEIE

1. Implementarea ȘPS este inclusivă și echitabilă

2. Sistemul de guvernanță pentru implementarea ȘPS 
este încorporat în sectorul educației

3. Implementarea ȘPS reflectă o abordare a întregii școli

4. Implementarea ȘPS implică toate părțile interesate, în 
special elevii, părinții și îngrijitorii

5. Implementarea ȘPS este iterativă și continuă
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Ghid de Implementare a ȘPS

Elemente ale Ghidului

CUM?
Ciclu de 

implementare a 
ȘPS

CE?
Componentele 

implementării și 
strategii

CINE?
Analiza actorilor, 

urmărirea 
procesului de 
implementare

Banca de 
resurse ȘPS
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CUM?
Ciclcul de 

implementare a 
ȘPS

5. Monitorizați progresul implementării și identificați domeniile ce pot 
fi îmbunătățite

4. Implementați planul la nivel național, subnațional și școlar, acolo 
unde este relevant

3. Selectați strategii și indicatori de implementare pentru a crea planul 
de implementare

2. Efectuați analize situaționale pentru a identifica prioritățile, 
obiectivele și actorii cheie

1. Consultați SG pentru ȘPS și creați o echipă pentru implementare
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CE?
Componente și strategii de 

implementare

Standard 1
Politici și 
resurse 

guvernamen
tale

Standard 2
Politici și 
resurse 
școlare

Standard 3
Guvernare și 
conducere 

școlară

Standard 4
Parteneriate 

școlare și 
comunitare

Standard 5
Curiculumul 

școlar

Standard 6
Mediul 
socio-

emoțional 
școlar

Standard 7
Mediul fizic 

școlar

Standard 8
Servicii de 
sănătate în 

școală

Asigurați accesul la formarea profesorilor și la învățarea profesională (9)

Elaborați politici(1)

Coordonarea 
guvernamentală 
intersectorială(2)

Alocarea resurselor (4)

Monitorizare și evaluare 
(13)

Încorporați practicile de conducere și 
guvernanță în școală (3)

Utilizați practici bazate pe dovezi(5)

Parteneriatul școlar și comunitar(6)

Elaborați curriculum și resursele 
aferente (8)

Investiți în infrastructura școlară (7)

Implementați servicii de sănătate 
școlară(10)

Implicați elevii (11)

Implicați părinții, îngrijitorii și 
comunitatea locală (12)



Mulțumesc!
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