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In perioada aprilie-decembrie 2019 la initiativa lnspectiet Muncii, ITM Mehedinti va
desfasura Campania Nationala "Program educational privind prevenirea In mediul
lucrativ ~i consilierea profeslonala timpurie a elevilor din ciclul gimnazial" - Proiect
AVE ("Asta Vreau Eu! "),
Cadrul strategic european In domeniul securitatii ~i sanatatii In munca rnizeaza In

perioada urmatoare pe consolidarea politicilor nationale ce vizeaza dezvoltarea unor
sinergii cu alte domenii, printre care ~i lnvatamantul.
In comunicatul Comisiei Europene nr. 5431/2017 catre Parlamentul European, ConsiliuL

Comitetului Economic ~i SociaL European ~i ComitetuL Regiunilor se prezinta faptul ca "In
contextul nouLui mediu al muncii, este foarte important ca oamenii sa lnteleaga deja
implicatiile securitatf ~i sanatatii In munca atunci cand intra pe plata fortel de rnunca.
Acest lucru irnplica nu numai lnvatarea pe tot parcursul vietit pentru profesiontstit din
domeniul securitatii si sanatatii In munca, ci ~i integrarea acestor aspecte In toate
sectoarele educatiei.".
ProiectuL AVE "Asta Vreau Eul", a fost derulat pe parcursul anuLui 2017 ca proiect

pilot In judetul Sibiu. Succesul lnregistrat la niveLul InspectoratuLui Teritorial de Munca
Sibiu a determinat lnspectia Muncii din Romania sa extinda la nivel national acest
proiect de educatie privind securitatea ~i sanatatea In mediul de munca ~i de orientare a
elevilor In cariera.
Obiectivele urrnarite sunt:

1. Constientizarea comportamentului preventiv In mediul de rnunca. Crearea unui sistem
de orientare practicii privind constientizarea atitudinii preventive In mediul de rnunca ~i
combaterea accidentelor de munca:
2. Orientarea elevilor In cariera spre diferite meserii ~i constientizarea acestora cu
privire la riscurile generale ~i specifice Lacare pot fi expusi.
Educatia cu privire La riscurile pentru securitarea ~i sanatatea In rnunca nu a fost

tratata In cadrul proiectului, In general, ca 0 disctplina de sine statatoare, fiind
integrate In obiectivele de invatare ale unor discipline fundamentale din curriculumul
scolar, cum s~nt sttintele, educatia fizica, educatia pentru sanatate ~i educatia
cetateneasca. In acest sens, Proiectul "AVE" urrnareste dezvoltarea unor abilitati ale
elevilor referitoare La:
• dobandirea unor cunostinte primare ~i abilitati In materie de securitate ~i sanatate:
• recunoasterea, evaluarea ~i controlul riscurilor ~i dezvoltarea unei atitudini sigure;
• dezvoltarea capacitatf de a acorda primul ajutor;
• intelegerea nevoii de a respecta regulile stabilite;
• dezvoltarea atitudinii participative In luarea deciziilor;
• descoperirea mediului de rnunca ~i a mijloacelor de prevenire legate de viitoarea
cariera.
Actiunile din cadrul campaniei vor fi organizate de ITMMehedinti In stransa colaborare

cu .lns~ec~?Fetp~~}p.~r ,al Judetului Mehedinti la scotile din ciclul gimnazial de pe
tentonul )~yEletulUl. ll~"·' .
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