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Alfabetizarea în materie de sănătate,
presupunând capacitatea indivizilor de a

înțelege, de a evalua critic și de a utiliza
informațiile legate de sănătatea lor, este o

componentă importantă a educației ce a
devenit cu atât mai necesară în timpul

pandemiei de COVID-19. 

De ce este necesar 
acest proiect?



Definirea unui cadru de competențe digitale în domeniul sănătății
(Metodological Framework for Digital Health@School);

Elaborarea și testarea unui traseu de formare modular, bazat pe cadrul  
competențelor digitale în domeniul sănătățil, care are ca scop
promovarea alfabetizării digitale în domeniul sănătății la nivel
european, punând accentul pe procesele de conștientizare colectivă,
învățare reciprocă și crowdsourcing;

Construirea unui set de instrumente de formare pentru formularea de
trasee educaționale pe tema e-sănătății, care conține, de asemenea, o
"Cartă europeană a sănătății", un act de conduită cu recomandări
privind modul de promovare a competențelor în materie de sănătate în
școli.

Obiective



European Grants International Academy (Foligno, Italia)

Organizing Bureau of European School Student Unions (Bruxelles,
Belgia)

Frederick University (Cipru) 

Technische Universität München (Germania)

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Eastern Macedonia – Thrace Regional Directorate for Primary and
Secondary Education (Grecia)

Parteneri



Prima reuniune a proiectului

Roma, Italia (15-16 decembrie 2022)

Management tehnic și financiar, implementarea activităților proiectului;

Elaborarea cadrului de competențe intitulat ”Digital Health@School”;

Elaborarea și implementarea modulelor de formare;

Identitatea vizuală a proiectului și planul de diseminare;

Platforma proiectului - cui se adresează, conținuturi; 

Planul de monitorizare și evaluare; 

Instrumente pentru realizarea modulelor de formare. Colectarea
datelor.



Rezultate așteptate



îmbunătățirea nivelului de competență în utilizarea responsabilă a
serviciilor digitale din domeniul sănătății; 

motivație sporită, în rândul profesorilor și al elevilor, de a promova și
de a participa la educația pentru sănătate și la inițiativele de
alfabetizare digitală în general; 

niveluri îmbunătățite de independență, încredere în sine și inițiativă
autonomă în rândul tinerilor; 

îmbunătățirea abilităților de comunicare și de lucru în echipă;

îmbunătățirea stării de sănătate (fizică, mentală și emoțională), precum
și creșterea gradului de conștientizare a alternativelor de tip ”open
source” în lumea tehnologiilor digitale din domeniul sănătății. 

Rezultate așteptate



Mulțumim pentru 
atenție!


