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Simpozionului
ARGUMENTARE La nivel global, peste 90% dintre copiii de vârsta școlii primare și peste
ȘI CONȚINUT
80% din copiii de vîrstă școlii secundare inferioare, sunt înscriși la
școală (UNICEF 2018). Anii școlari oferă un punct de pornire important
pentru a familiariza acest grup de vârstă cu intervenții preventive și
pentru a deprinde comportamente sănătoase care vor contribui la
îmbunătățirea sănătății și dezvoltării. Dintre mai multe abordări,
programele de sănătate școlare care abordează prioritățile cheie întrun mod integrat au fost recunoscute ca un mijloc strategic de
promovare a dezvoltării pozitive și a comportamentelor sănătoase, cum
ar fi activitatea fizică, fitnessul fizic, recrearea și jocul, nutriția
echilibrată, și prevenită agresiunea.

Obiective

Facilitator
principal:

Acest simpozion va analiza cele mai recente actualizări globale și
europene privind sănătatea școlară și serviciile de sănătate școlare, va
include exemple din partea țărilor în aplicarea orientării existente în
contexte naționale și va oferi un forum pentru schimbul de experiență
între participanți în abordarea provocărilor comune și planificarea
modalităților.
•De a informa participanții cu privire la ultimele evoluții globale și
regionale legate de sănătatea școlară și serviciile de sănătate școlare
și prezentați recomandările cheie ale Acțiunii globale accelerate pentru
sănătatea adolescenților (AA-HA!): Îndrumări pentru a sprijini
implementarea țării
• Să informeze participanții cu privire la progresele înregistrate în țările
în aplicarea cadrului european pentru standardele de calitate în
serviciile și competențele de sănătate ale școlilor pentru profesioniștii
din domeniul sănătății școlare
• Să prezinte inițiative naționale în avansarea acțiunii intersectoriale
pentru sănătatea școlară și modul în care educatorii, furnizorii,
asociațiile profesionale și societatea civilă pot colabora mai bine pentru
a face din fiecare școală o școală de promovare a sănătății
• Schim de experiență între țări în abordarea provocărilor specifice
legate de furnizarea de servicii la nivel școlar.
Dr. Valentina Baltag, Organizația Mondială a Sănătății
Dr. Valentina Baltag este responsabilă pentru politicile, planificarea și
programele de sănătate ale adolescenților în cadrul Departamentului
de Sănătate a Mamei, Nou-născuților, Copilului și Adolescentului, la
sediul Organizației Mondiale a Sănătății.

Limba

Engleză (cu traducere simultană în limbile rusă și română))

Program

4 Octombrie, orele 14:30-16:30

