DISCIPLINA OPȚIONALĂ
„EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”
POATE FI STUDIATĂ ȘI ÎN ȘCOALA TA!
EȘTI ADOLESCENT/Ă ȘI VREI SĂ ȘTII:
•
•
•
•
•

Cum să comunici cu prietenii tăi și să eviți conflictele?
De ce ai început să crești rapid și corpul tău este în continuă schimbare?
Cum să te alimentezi corect și să previi subponderarea sau obezitatea?
Ce este bullying-ul și cum să gestionezi impulsivitatea, stresul sau depresia?
Alte aspecte privind dezvoltarea ta și relaționarea cu cei din jur...

ATUNCI ALEGE SĂ STUDIEZI ÎN ȘCOALĂ DISCIPLINA
„EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”!
PRIN CE ESTE ATRACTIVĂ DISCIPLINA?
„Educație pentru sănătate” a fost introdusă în școlile din Moldova în anul 2015,
pentru clasele I-XII. Este o disciplină opțională și se studiază la alegere.
„Educație pentru sănătate” abordează subiecte speciﬁce dezvoltării adolescenților
aplicând metode interactive și digitale de învățare cum sunt jocuri de rol, Quiz-uri
(Ce?Unde?Când?), vizite la instituții care oferă servicii pentru tineri, proiecte
comunitare și multe alte activități de învățare interesante.

CUM POATE FI SELECTATĂ DISCIPLINA?
Prin depunerea în luna mai a unei cereri în scris în adresa directorului, prin care se
solicită studierea disciplinei „Educație pentru sănătate” în anul de învățămînt care
urmează. Elevii din clasele învățământului gimnazial și liceal depun cererea
individual, iar în cazul elevilor din treapta primară, cererea este depusă de către
părinte sau reprezentantul legal.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ STUDIEREA DISCIPLINEI ÎN ȘCOALĂ?
Potrivit cercetărilor, educația pentru sănătate, adaptată vârstei și contextului cultural,
ajută adolescenții să ia decizii informate și să evite comportamentele riscante.
Școala are un rol decisiv în acest sens oferind informație corectă adolescenților.
În multe țări din Europa educația pentru sănătate se predă obligatoriu în școală și
are un impact pozitiv asupra adolescenților și tinerilor.

UNDE ADOLESCENȚII MAI POT AFLA INFORMAȚII
DESPRE DEZVOLTAREA LOR?
Suplimentar, informație veridică privind educația pentru sănătate este oferită și în
afara școlii de către Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor ”Youth Klinic”,
Centrele de tineret, Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal ”Y-PEER
Moldova”, organizațiile neguvernamentale.
În Republica Moldova, adolescenții și tinerii de 10-24 ani pot accesa gratuit
serviciile de sănătate, inclusiv reproductivă, în cele 41 de Centre de sănătate
Prietenoase Tinerilor ”Youth Klinic”. Află contactele la Youth Klinic din raionul tău
aici: https://www.yk.md/
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