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CUM NE PROTEJĂM?

 DENUMIREA PROIECTULUI: CUM NE PROTEJĂM?
SUBTITLU: “Să prevenim şi să tratăm bolile cu transmitere sexuală”. 

 ORGANIZATORUL PROIECTULUI:
DENUMIREA INSTITUŢIEI: COLEGIUL TEHNIC „APULUM “;
ECHIPA DE COORDONARE:

 
Prof. Maria hODORProf. Mihaela Jurcan
 Prof: Mariana Oțelea
 Prof. Genoveva Teișan  
 Prof. Dana Urițescu 
 Medic şcolar Luminița David 
 Prof. psiholog Cristina Câmpean  
 Bibliotecar Ana Panduru
 Secretar Mirela Jeler                                                   
RESPONSABILUL DE PROIECT: Prof: Oțelea 
Mariana

 PARTENERII IMPLICAŢI:- elevi; părinţi;
                                                           -Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

           - cadre didactice;
           - medic şcolar
           - Centrul de Informare și Consiliere pre și post Avort Alba
           

 JUSTIFICAREA PROIECTULUI:
CONTEXTUL DE REALIZARE: intern
FACTORI JUSTIFICATIVI: 
- o problemă de sănătate deosebit de importantă de vârstă 10-24 ani este reprezentată de aria

sănătăţii reproducerii.
-  România  are  una dintre  cele  mai  mari  rate  ale  mortalităţii  materne  din  Europa,  o  mare

pondere fiind reprezentate de decesele maternale cauzate de avorturi. 
-  numărul mămicilor minore creşte îngrijorător,  în acelaşi  timp  vârsta la care devin mame

scade de la un an la altul. 
-  în creştere este şi  numărul  cazurilor  de infecţii  cu transmitere sexuală,  a căror incidenţă

maximă este în rândul tinerilor. 
-  o  bună  informare  despre  bolile  cu  transmitere  sexuală  şi,  mai  ales,  despre  HIV/SIDA,

precum        şi despre metodele  prin care se pot proteja trebuie facută chiar şi în cadrul orelor de
dirigenţie.

 OBIECTIVELE PROIECTULUI:
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 
- dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale;

                        - elevii să devină responsabili, în cunoştinţă de cauză pentru comportamentul lor sexual; 



OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:
- formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate;
- sănătatea adulţilor ce vor deveni şi a copiilor lor să nu fie afectată de viaţa sexuală actuală

sau viitoare.

 PUBLICUL VIZAT: . În principal, beneficiarii acestui proiect sunt tinerii din şcoală şi apoi părinţii 
lor şi şcoala ca factor de educaţie 

 LOCUL DE DESFĂŢURARE: - în cadrul şcolii;

 PERIOADA: 2 săptămâni în semestrul I an şcolar 2015-2016 , 2 săptămâni în semestrul II an școlar 
2015-2016

 CONŢINUTUL PROIECTULUI:
ACTIVITĂŢI: 

- Activităţi de distribuire în rândul elevilor, de pliante, broşuri, cărţi bibliografice;

- Vizionări de filme cu conţinuturi în temă;

- Participarea la orele de dirigenţie a medicilor invitaţi;

- Teste cu răspuns imediat şi cu răspuns după un interval de timp acordat pentru documentare;

- Şedinţe cu părinţii la care au fost invitaţi medicii;

- Teste cu răspuns imediat pentru părinţii participanţi la şedinţă.
 METODE: 
                  -     afişare;

- munca în grup;
munca individuală;

ETAPIZARE:
 ETAPA I: - aplicarea chestionarului de început de proiect pentru a vedea impactul pe care-l poate avea astfel
de ore asupra grupului ţintă;
 ETAPA II:  - desfăşurarea orelor de dirigenţie cu tema Sănătatea şi viaţa sexuală, ore la care participă şi
medicul şcolar;
 ETAPA III:   - aplicarea chestionarelor din desfăşurarea proiectului pentru evaluare cunoştinţelor însuşite 
PROCEDURI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ:- distribuirea sarcinilor pe membru sau grup de membrii;

colaborarea membrilor sau grupului de membrii;TEHNICI
DE COMUNICARE: 

                     - către public prin anunţuri şi prin afişare în sălile de clasă;
                     -     către părinţi prin anunţare în şedinţele cu părinţii;

     RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE:
RESURSE UMANE:
 - elevi;
- cadre didactice;
- medici;
- părinţi.
RESURSE MATERIALE ESTIMATE: - cheltuielile legate de suportul de hârtie şi cheltuieli

cu energia.

 EVALUAREA: - Portofoliul activităţii;



  -  Chestionare;

 PERSPECTIVELE PROIECTULUI: - sunt create condiţii pentru continuarea  proiectului în fiecare 
an şcolar ;


