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Curriculumul programului de literație pentru familie 

(lectură și sănătate) – LIT3 
Prezentul program a fost dezvoltat în cadrul proiectului Literație pentru familie – focus pe familiile de 

etnie romă, LIT3 (mai multe informații la www.lit3-project.eu). Versiunea-pilot, rezultat al muncii de 

colaborare în cadrul echipei de proiect, a fost testată în trei locații (Cluj-Napoca - România, Dolny Kubin 

– Slovacia și Podgorica - Muntenegru) în anul 2014. Versiunea prezentă a programului este rezultatul 

încorporării feedback-ului provenit de la formatori/ facilitatori și coordonatorii de programe care au 

participat la etapa de pilotare. 

1. Motivație 
Există un risc crescut de abandon școlar și eșec în cazul copiilor romi din comunitățile sărace. Adulții din 

aceste comunități suferă de un grad crescut de analfabetism și acest lucru îi împiedică să acționeze într-

un mod informat, să acceseze posibilitățile de angajare, sănătate și servicii sociale. Literația pentru Familie 

(LF) are un impact crescut asupra dezvoltării gradului de educație al copiilor, însă nu este utilizat la 

potențialul maxim. Sănătatea este o problemă serioasă în comunitățile sărace de rromi. De aceea, am ales 

să ne ocupăm atât de problema educației, cât și de cea a sănătății în acest proiect. 

LIT3 are ca scop îmbunătățirea competențelor de lectură și scriere ale adulților, educația copiilor, precum 

și calitatea vieții lor ca adulți. 

Principiile care stau la baza curriculum-ului sunt: 

 implicarea a trei generații (copiii din ciclul primar, părinții/tutorii acestor copii și bunicii lor); 

 utilizarea de abordări speciale pentru grupa 1 de vârstă (accentul fiind pe copiii din clasa 

pregătitoare și clasa întâi) și pentru grupa 2 (cu accent special pe copiii din clasele II-IV); 

 oportunități oferite adulților de a-și dezvolta competențele de receptare/ producere de mesaje 

scrise și competențele parentale în vederea dezvoltării competențelor de receptare/ producere 

de mesaje scrise în rândul copiilor lor; 

 includerea competențelor necesare, de bază, în vederea încurajării copiilor romi aflați în situații 

de risc de a frecventa școala și de a-și îmbunătăți șansele de succes academic 

 Conștientizarea cu privire la importanta sănătății ca unealtă în îmbunătățirea condițiilor de trai și 

de educație ale copiilor romi din ciclul primar; 

 Creșterea motivației prin folosirea de modele – copiii de etnie romă din ciclul gimnazial care au 

atins un anumit nivel de succes academic vor deveni parteneri de lectură pentru copiii romi din 

ciclul primar; 

 Promovarea literației pentru familie (alfabetizarea propriu-zisă și educația pentru sănătate) în 

cadrul comunităților de romi, ca instrument pentru creșterea frecvenței școlare în sistemul 

general de educație, în rândul copiilor de etnie romă.  

În baza analizei de nevoi făcută în Muntenegru, România și Slovacia, am dezvoltat prima propunere de 

proiect pentru curriculum. 

http://www.lit3-project.eu/
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2. Scopuri generale 

Echiparea părinților cu competențele și practicile necesare pentru a susține alfabetizarea în rândul 
copiilor. 

 Idee de bază: familiile cu o situație economică extrem de precară nu au obișnuința de a păstra 

cărți în casă, de a stabili un loc precis pentru acestea, de a purta discuții cu copiii lor despre 

lectură sau despre scriere sau chestiuni referitoare la sănătate.  

Sprijinirea părinților în a deveni primii profesori ai copiilor și parteneri în educația copiilor (sprijin 
parental și educațional). 

 Idee de bază: familiile cu o situație economică extrem de precară au câteodată o atitudine 

negativă privitoare la educație. Membrii acestor familii pot avea amintiri negative legate de 

mediul școlar sau se poate ca ei să fi mers la școală doar pentru puțin timp. Chiar dacă aceștia se 

percep pe sine ca fiind prima persoană de la care învață copilul, nu sunt suficient de conștienți 

de rolul lor ca model pentru copii în procesul acestora de a-și dezvolta dragostea pentru 

învățătură sau de condițiile minime necesare pentru a fi un părinte competent: asigurarea unui 

climat sigur și stabil acasă, stabilirea de reguli, purtarea de conversații si interacțiunea cu copiii, 

stimularea intelectului copilului prin jocuri (chiar și jocuri inventate cu resurse de bază (pietre, 

frunze etc.).  

Oferirea de oportunități pentru organizarea de activități literare interactive între părinți și copii. 

 Idee de bază: orice conversație între părinte și copil pe o temă corespunzătoare ajută, și orice 

activitate de lectură și răspuns care are loc în familie poate contribui la educație. 

3. Obiective vizate 
Până la finalul celor 16 ateliere de lucru, participanții adulți vor fi capabili să: 

 explice cel puțin 12 dintre cele 16 concepte-cheie în dezvoltarea capacităților de lectură și 

educație pentru sănătate. 

 utilizeze în mod independent mai multe cuvinte decât la începutul programului, măsurabil prin 

numărarea cuvintelor din banca de cuvinte. 

 demonstreze că a avut lor o schimbare pozitivă în atitudinea lor față de învățare și educație, 

inclusiv față de percepția lor asupra rolului de “prim educator” pentru copiii lor. 

Până la finalul celor 16 ateliere de lucru, copiii participanți vor fi capabili să: 

 explice cel puțin 12 dintre cele 16 concepte-cheie utilizate în lectura și educația pentru sănătate. 

 utilizeze în mod independent mai multe cuvinte decât la începutul programului, măsurabil prin 

numărarea cuvintelor din banca de cuvinte. 

 demonstreze că dispun de un plus de încredere ca cititori și de motivație pentru lectură și 

învățare. 
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4. Teme  
 

a. Concept-cheie/ rezultate ale învățării în receptarea de mesaje scrise: 

i. Copii: învățarea prin joc și joacă; 

ii. Adulți: părintele ca prim educator; 

iii. Toți participanții: carte, text informativ, poveste, poezie, cuvinte, succes școlar, 

succes în viață. 

b. Concepte-cheie în sănătate:   
i. Cum să alegi hrana “bună” și hrana “care nu este bună”? 

ii. De ce și când ar trebui să mergi la medic? 

iii. Ce ar trebui să faci atunci când vizitezi o persoană bolnavă la spital? 

iv. Cum să iți îngrijești pielea ? 

v. Cum să previi caria dentară ? 

vi. Ce înseamnă igiena de bază (mâini, păr, ochi, urechi, nas) ? 

vii. Să speli fructele și legumele. 

 

5. Activități și strategii de învățare 
 

a. Tipuri de strategii de învățare: 

Lectură – formatorul le citește copiilor texte utilizând metode de tipul lectura predictivă. 

Lectura în cooperare – participanții citesc (lectura în lanț, lectura pe perechi etc). Aici este inclusă citirea 

cu ajutorul prietenilor de lectură. 

Interacțiunea cu textul – participanții discută utilizând întrebări reflective, desenează, utilizează jocul de 

rol și colajul. 

Bănci familiale de cuvinte – fiecare familie va avea o cutie mare (de tip seif) cu cutiuțe pentru fiecare 

membru al familie în interior, în care vor colecta și depozita cuvintele pe care învață să le utilizeze 

independent în timpul programului (vezi anexa A- descrierea băncii de cuvinte). 

Jocuri de alfabetizare / Părintele ca prim profesor – activități realizate în paralel: copiii vor juca jocuri 

cu partenerii de lectură sub supravegherea voluntarilor, iar părinții vor purta conversații cu formatorul 

despre chestiuni legate de calitatea de părinte și modalități de a deveni un bun prim educator pentru 

copiii lor. 

Warm-up și reflecție, evaluarea atelierului de lucru. 

Educația pentru sănătate - activități de învățare (lectură, discuții etc) cu privire la conceptele-cheie în 

educația pentru sănătate. 
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b. Planul atelierului de lucru (vezi Anexa  B – model pentru planul atelierului de lucru 

și Anexa C – exemplu de plan pentru un atelier de lucru) 

Cel mai important element al planului atelierului de lucru este că oferă o structură și poate funcționa pe 

post de listă de verificare: am planificat activități pentru toate scopurile? Am încorporat fiecare tip de 

activitate în fiecare atelier de lucru? Am alocat suficient timp pentru fiecare activitate? Există o legătură 

naturală și o coeziune deplină între activități? 

Sfaturi practice: 

 Includeți o activitate comună pentru părinți și copii în cadrul atelierului de lucru. 

 Considerați educația pentru sănătate ca fiind tema transcurriculară și utilizați ceva care are 

legătură cu aceasta în fiecare atelier de lucru; o sugestie ar fi ca textul pentru lectură să fie pe o 

anumită temă. Dacă nivelul grupului este suficient de ridicat, puteți utiliza texte scurte pentru 

lectura în colaborare în cadrul familiilor mici. Interacțiunea cu textul se poate realiza prin 

conversații pe teme de sănătate legate de materialul de lectură. 

 Dacă formatorul sau facilitatorul dorește în loc de format tabelar o versiune narativă a 

atelierului de lucru, atunci modelul va fi folosit strict în scop de ghidaj. 

 

c. Materiale pentru învățare: 

Familiile primesc cadouri în cărți (minimum 5 cărți/ familie) 

și copii ale materialelor de lectură utilizate în cadrul 

atelierelor, deci ei își pot constitui o mică bibliotecă acasă. 

Fiecare copil primește cel puțin două cărți pentru copii..  

Dăruirea de cărți poate fi rezultatul unei colecte comunitare 

de cărți. Este o componentă utilă atunci când luăm în 

considerare faptul că familiile sărace nu țin cărți acasă de obicei. Dăruirea de cărți ar trebui însoțită de 

explicații privitoare la importanța păstrării de cărți în casă, în bune condiții. 

 În etapa de pilotare a proiectului LIT3 – „Program de 

Literație pentru Familie” (PLF), pentru fiecare limbă au fost 

selectate cel puțin 16 materiale de lectură diferite. Unele 

materiale de lectură legate de educația pentru sănătate au 

fost dezvoltate de către Asociația Learn&Vision (ALV). 

Acestea pot fi traduse din engleză în celelalte limbi locale 

dacă echipele de implementare consideră că acest lucru este oportun (vezi anexa G). 

Formatorii și facilitatorii pot utiliza propriile lor texte, culese din literatura existentă sau dezvoltate și 

adaptate pentru grupurile specifice. Se recomandă ca toate materialele de lectură utilizate în program să 

fie verificate pe baza grilei dezvoltate în cadrul proiectului LIT3 (vezi Anexa D - Grila pentru analizarea 

textelor). 

Am organizat o campanie de 

colectare de cărți cu sprijinul 

bibliotecii județene și am putut oferi 

familiilor numeroase cărți.  

Am utilizat 3 versiuni ale aceluiași 

text pentru 3 niveluri de lectură 

diferite în același grup.  
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6. Evaluare 
Sugestiile de mai jos sunt doar exemple pentru modul în care PLF poate fi evaluat. Formatorii/ 

facilitatorii/ tutorii sau managerii de program pot decide să utilizeze alte forme de evaluare formativă și 

sumativă a progresului participanților, ținând cont de scopurile PLF și de implementarea programului 

(satisfacția participanților, performanța formatorilor/ facilitatorilor etc.). 

 Banca de cuvinte – numărați cuvintele și faceți liste (datate) cu ele după fiecare atelier de lucru 

pentru fiecare membru al familiei. (vezi anexa A- descrierea băncii de cuvinte). Cel puțin o dată 

pe săptămână, analizați cuvintele din banca de cuvinte pentru a observa modele în cuvintele 

incluse de către părinte, pe de o parte, și de către copil, pe de altă parte. Această activitate are 

ca scop informarea cu privire la munca dvs. cu familia și monitorizarea progresului. 

 Calendarul emoțiilor – tabel cu toți participanții și simbolizarea stării emoționale prin 

emoticoane (pentru a măsura cât de mult le-a plăcut atelierul de lucru). (vezi anexa E) 

 Grila de măsurare a calității predării – aceasta va fi utilizată de către responsabilii cu asigurarea 

calității/ managerii interni.  (vezi Anexa F) 

 Formular de evaluare pentru părinți. (vezi anexa H) 

 

7. Numărul de ore alocat învățării 
 

 48 ore în 16 ateliere de lucru a câte 3 ore; 

 Frecvența sugerată: 2 ateliere pe săptămână  

Observații: 

 Cele 48 de ore de învățare pot fi împărțite în ateliere 

de lucru cu o durată de 1,5 până la 3 ore fiecare, cu o 

frecvență de 2-3 întâlniri pe săptămână dacă PLF are 

loc în timpul vacanței de vară. 

 Daca PLF are loc în timpul semestrelor, întâlnirile au loc o dată pe săptămână și durează 3 ore. 

8. Participanții 
Grupul-țintă în etapa de pilotare a fost format din familii de etnie romă, incluzând: 

 Elevi de școală primară 

 Adulți (părinți și bunici). 

Lucrăm cu conceptul de familie extinsă, ceea ce înseamnă 

că prin adulți ne referim la: bunici, frați, surori, unchi, 

mătuși, tutori legali, chiar și prieteni de familie care petrec 

suficient timp cu copilul și sunt dispuși să îi ajute să scrie și 

să citească. 

A fost foarte util pentru noi să 

lucrăm împreună cu comunitățile 

unde am implementat proiecte 

anterior sau să colaborăm cu o 

persoană de etnie romă pe care ne-

am putut baza și care este 

respectată în cadrul comunității. 

Am organizat 16 ateliere, câte 2 

ateliere în fiecare săptămână, a 

câte 3 ore fiecare. Majoritatea 

formatorilor ar fi preferat 3 ateliere 

pe săptămână a câte 1,5 – 2 ore 

fiecare.  
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Grupurile se alcătuiesc utilizând vârsta școlară ca și criteriu minim; de exemplu, cei din clasa 

pregătitoare și clasa I într-o grupă, iar copiii de clase primare mai mari, în altă grupă.  Gruparea ar trebui 

făcută pornind de la nivelul de lectură al copilului, o altă 

metodă ar fi evaluarea nivelului de lecturare al copilului 

în momentul incluziunii în program. 

Numărul de participanți per grup ar trebui decis luând în 

considerare numărul de formatori existenți. Dacă există 

2 formatori care lucrează simultan cu același grup, 

numărul de participanți poate fi între 12 si 18 – 6 elevi și 

6 până la 12 adulți (bunici, părinți, alte rude), ceea ce 

înseamnă 6 familii. Pentru a include trei generații, ar trebui inclus cel puțin un bunic în fiecare grup. 

Dacă există numai un formator/ facilitator per grup, atunci numărul de participanți ar trebui să fie în jur 

de 9 (3 familii), cu 1-2 parteneri de lectură și un voluntar. 

Profilul copiilor: elevi de școală primară (inclusiv grupa pregătitoare) din comunități sărace de romi, cu 

capacități de lecturare reduse, cel mult de nivel mediu, 

conform evaluării profesorilor lor.  

Profilul adulților: membrii familiilor copiilor, cu capacități 

de lectură scăzute, dar nu în totalitate analfabeți, cu o 

atitudine pozitivă față de participarea copiilor lor la 

educația școlară. Este important să se discute cu ei 

înainte de începerea PLF pentru a afla care este 

atitudinea lor și interesul față de educație. Acest 

program de PLF funcționează foarte bine cu cei care 

doresc un viitor mai bun pentru ei și pentru copiii lor și 

care poate regretă că nu au avut șansa de a avea acces la 

educație. 

Detalii de familie: nu este nici posibil și nici necesar să se stabilească un profil al familiilor roma sărace 

pentru care se potrivește acest program. Atunci când acest program a fost proiectat și pilotat, a fost 

efectuată o analiză de nevoi pentru familiile roma sărace, cu un nivel scăzut de educație și cu capacități 

de lectură scăzute. În aceste comunități, casa are de obicei una sau doua camere și, de cele mai multe 

ori, nu există spațiu pentru învățare. 

Idei practice: 

 În familiile sărace de etnie romă, copiii mici nu sunt duși la creșă sau la grădiniță. Este bine să 

avem un voluntar pregătit sa aibă grijă de cei mici (a căror vârstă variază între 2-3 ani și câteva 

săptămâni). Acest lucru va ajuta părinții să participe.  

 Dacă familiile în cauză trăiesc în sărăcie extremă, există provocări mari: trebuie să muncească 

toată ziua, fac muncă fizică grea, ceea ce înseamnă că sunt foarte mult timp absenți. În vederea 

motivării lor, este posibilă oferirea unei sume de bani. 

 masă caldă ar putea fi atractivă atât pentru adulți, cât și pentru copii, din cauza condițiilor de 

trai, atât în cazul atelierelor de 3 ore, cât și în cazul celor de 1,5 ore. 

Am organizat, cu sprijinul 

voluntarilor, activități de 

supraveghere a copiilor mici, într-o 

altă încăpere sau am primit în grup 

copiii mici pentru a da mamelor 

posibilitatea să participe la 

activitățile de învățare. Este de 

dorit să existe o altă persoană (nu 

formatorul) care să se ocupe de 

grup. 

Am lucrat cu grupuri de 6 copii și 12 

– 18 adulți. Formatorilor le-a fost 

dificil să gestioneze concomitent o 

atât de mare diversitate de nevoi de 

învățare pentru că mamele au venit 

împreună cu copii mici. 
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Alcătuirea grupului:  

 Prietenii de lectură: elevi de etnie romă care deja se bucură de succes academic, în special cu 

privire la lectură si pot să servească drept model 

pentru cei mai mici. Dacă se poate, numărul 

partenerilor de lectură ar trebui să fie egal cu 

numărul de copii. Este bine dacă merg la aceeași 

școală sau locuiesc în același cartier și au 

posibilitatea să petreacă timp cu copiii din program 

și acasă sau în timpul pauzelor. 

 Voluntarii: elevi de liceu sau profesioniști care 

doresc să își petreacă timp ajutând elevii să citească 

și să învețe. Este bine dacă cunosc jocuri de alfabetizare și jocuri de exterior. Ar putea fi mai ușor 

pentru voluntari dacă și-ar oferi serviciile în timpul vacanței, nu în timpul școlii.  

 Roluri în atelierele de lucru: la fiecare atelier de lucru ar trebui să ia parte un voluntar, chiar 

dacă nu neapărat același. Aceștia pot facilita jocurile de alfabetizare și cele de relaxare a copiilor 

și pot ajuta și în alte chestiuni logistice. 

 Profilul voluntarilor: profesori, formatori, studenți în 

practică, studenți la filologie/ psihologie/ asistență 

socială. 

 Un coordonator al voluntarilor poate organiza 

activitățile de voluntariat, începând cu recrutarea 

voluntarilor și pregătirea agendei de lucru. 

Coordonatorul se asigură că există câte un voluntar prezent la atelierele de lucru (ar putea avea 

nevoie de o listă de voluntari de rezervă, pentru situații de urgență). 

 

Idei practice privitoare la recrutarea participanților: 

 Un prim criteriu de recrutare sunt copiii care întâmpină dificultăți în procesul de alfabetizare din 

școală. Filozofia proiectului LIT3 a fost să se lucreze cu comunități din jurul unei anumite școli. Se 

poate începe cu o serie de discuții cu directorul și personalul școlii. 

 După identificarea copiilor care au nevoie de ajutor, vor avea loc alte discuții cu profesorii 

acestora și, acolo unde este cazul, cu mediatorii școlari. Scopul este de a afla cât mai mult 

despre aceste familii și despre interesul părinților în ceea ce privește educația copiilor lor. 

 A treia rundă de discuții va avea loc direct cu familia. Mediatorul școlar, liderul comunității roma 

și/sau organizațiile roma pot aduce un aport substanțial în procesul de cooptare a acestor 

familii. Dacă nu aveți multă experiență în a lucra cu comunitățile roma, este important să 

efectuați vizite la domiciliu și să purtați discuții care să crească încrederea reciprocă. 

 Dacă PLF are loc în timpul vacanței de vară, recrutarea ar trebui să înceapă cu două luni înainte 

de aceasta. 

 

Unii dintre partenerii noștri de 

lectură erau elevi care la rândul lor 

aveau nevoie de ajutor în ceea ce 

privește cititul, chiar dacă erau elevi 

buni la clasă. Deprinderile lor ar 

trebui evaluate de către cei care 

recrutează. 

Activitatea împreună cu organizații 

care selectează voluntari și/sau cu 

persoane pe care le cunoșteam 

anterior ne-a ajutat să avem succes 

în recrutarea de voluntari. 
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 Discuțiile de început/ primul atelier de lucru reprezintă o ocazie bună de a afla interesele 

educaționale ale familiilor și de a promova valoarea educației, lecturii și sănătății. 

 În timpul procesului de recrutare a voluntarilor și prietenilor de lectură, este bine să se 

completeze și o listă de rezervă. Voluntarii și partenerii de lectură își pot modifica planurile pe 

perioada verii și este bine să existe rezerve.   

 

9. Calendar și teme pentru cele 16 ateliere de lucru în cadrul PLF 
Iulie – August 2014; în timpul vacanței de vară 

Notă: Ordinea temelor poate fi schimbată, exceptând atelierele de lucru 1, 15 și 16. 

Săptămâna 

1 

Atelier de lucru 1: Vise și obiective în 

viață (atelier introductiv). 

Atelier de lucru 2: Cine ne poate susține să ne 

îndeplinim visele și să ne atingem obiectivele? 

Săptămâna 

2 

Atelier de lucru 3: Cum ne putem 

folosi de ajutorul primit? 

Atelier de lucru 4:  Ce trebuie să avem sau să 

facem, astfel încât să ne îndeplinim visele și 

obiectivele? 

Săptămâna 

3 

Atelier de lucru 5: Cum ne ajută 

educația în viață? 

Atelier de lucru 6: Cum ne putem folosi de 

ceea ce oferă școala? 

Săptămâna 

4 

Atelier de lucru 7: Cum putem deveni 

cât mai educați posibil? 

Atelier de lucru 8: De ce este important să fim 

sănătoși? 

Săptămâna 

5 

Atelier de lucru 9: Cum ne putem 

menține sănătoși? 

Atelier de lucru 10: Cum ne putem folosi cel 

mai bine de spațiul pe care îl avem? 

Săptămâna 

6 

Atelier de lucru 11: Cum ne putem 

îngriji de alimentația noastră? 

Atelier de lucru 12: Ce putem învăța în 

familie? 

Săptămâna 

7 

Atelier de lucru 13: Este bine să fii 

diferit. 

Atelier de lucru 14: Ce carieră mi-aș dori 

pentru copiii mei? 

Săptămâna 

8 

Atelier de lucru 15: Cum putem 

continua să citim și să învățăm în 

familia noastră după aceste ateliere de 

lucru? 

Atelier de lucru 16: Ce am învățat în timpul 

acestor ateliere de lucru? 
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10. Competențe necesare tutorilor/ formatorilor pentru a 

putea facilita atelierele de lucru destinate procesului de 

alfabetizare (lectură și sănătate)  
 
Cerințe: cunoștințe de metodica educației adulților și experiență în lucrul cu grupuri dezavantajate.  

Acest PLF îi oferă unui formator libertatea necesară pentru a plănui detaliile fiecărui atelier de lucru și îi 

oferă, de asemenea, un exemplu de bune practici. Principala provocare pentru un formator este să 

găsească materialele: texte/povești motivante, adaptate nivelului și vârstei, stimulante pentru trei 

generații. Unele texte ar putea necesita recitirea într-un limbaj care este suficient de simplu pentru un 

grup anume la diferite nivele de complexitate a textului. Acesta este un program care se bazează pe 

experiența profesională a formatorilor, astfel este recomandat să fie susținut de specialiști sau persoane 

pregătite în acest scop. În timp, formatorii care oferă acest curriculum își vor dezvolta un portofoliu 

personal de lecturi – ceea ce noi oferim în cadrul programului Lit3 este doar un început.   
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Anexa A – Descrierea băncii de cuvinte 
 

Introducere: 

Banca de cuvinte este o metodă descrisă de Donald Bear (și co-autorii) în Words Their Way din 2004 (a 

treia ediție) și este o colecție de cuvinte alese de copii, pe care le rețin suficient de bine astfel încât să le 

recunoască în afara contextului în care le-au citit. (Stauffer, 1980). 

În pregătirea atelierului de lucru, formatorul va lua în considerare: 

 Pregătirea cartonașelor unde copiii își vor scrie cuvintele; 

 Alegerea obiectelor plăcute estetic pentru a păstra cartonașele (cutii, coșuri, etc.): o cutie mare 

pentru fiecare familie în care se vor găsi 3 cutii mai mici, câte una pentru fiecare membru al 

familiei; 

 Pregătirea etichetelor pentru recipiente, unde familiile își vor putea scrie numele sau vor putea 

desena un simbol; 

 Alegerea unui spațiu în camera atelierului de lucru unde recipientele vor fi păstrate. 

 

În timpul folosirii metodei banca de cuvinte în cadrul atelierului de 

lucru, formatorii vor lua în considerare: 

 În primul atelier de lucru, când metoda este prima dată introdusă, regulile alegerii cuvintelor vor 

fi explicate: participanții (copii și adulți) aleg cuvintele (nu formatorii); cuvintele sunt alese din 

textul citit în cadrul acelui atelier de lucru; doar acele cuvinte pe care participanții le-au învățat 

în cadrul atelierului de lucru și pe care le pot explica pot fi alese; în cazul în care copiii știu să 

scrie, ei vor scrie cuvintele – doar unul pe fiecare cartonaș; dacă nu, formatorul / părintele / 

voluntarul îi vor ajuta. 

 Recipientele vor fi etichetate cu nume/ simboluri, iar locul lor de păstrare va fi menționat. 

 Timpul alocat metodei banca de cuvinte în cadrul atelierului de lucru e recomandabil să fie spre 

finalul întâlnirii. 

 Începând cu al doilea atelier de lucru, cuvintele vor fi verificate: participantul le va citi și, dacă va 

constata că a uitat anumite cuvinte, le va retrage; de asemenea, le poate adăuga la loc mai 

târziu, dacă le-a reînvățat/ și le-a reamintit. Pentru a verifica cuvintele, puteți adresa 

următoarele întrebări: îmi puteți citi acel cuvânt? Îmi puteți citi toate cuvintele dumneavoastră? 

Ați putea folosi acest cuvânt într-o frază? Ce îmi puteți spune despre dumneavoastră folosind 

acest cuvânt? etc. 
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Sugestii: 

 Asigurați-vă că le permiteți participanților să aleagă cuvinte, chiar dacă nu le considerați atât de 

importante; 

 Insistați pe asocierea dintre cuvinte și viața de zi cu zi;  

 Rugați participanții să citească cuvintele cu voce tare pentru a verifica dacă le știu, dar faceți-o 

într-un mod plăcut/ amuzant, astfel încât să nu pară o evaluare (ex. Să vedem câtă experiență 

puteți “cumpăra” cu ajutorul cuvintelor pe care le aveți.). 

Beneficii: 

 Participanții sunt încurajați să învețe cuvinte; 

 Participanții învață să prețuiască cuvintele; 

 Deprinderea autoevaluării în materie de cunoaștere a cuvintelor. 

Costuri: 

 Materiale (cartonașe, recipiente, spațiu pentru depozitarea recipientelor); 

 Timp alocat pentru a verifica banca de cuvinte a fiecărui participant; 

 Timp oferit copiilor, părinților și bunicilor pentru alegerea cuvintelor. 
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Anexa B – Model pentru planul atelierului de lucru 
 

Notă: Această structură a fost adaptată de către Simona-Elena Bernat pe baza celor elaborate de către 

Donald Bear. 

Formator: 

 

Titlul atelierului de lucru: 

Grup/ Școală/ Clasă: 

 

Data și ora: 

 

Încălzire & 
reflecție, 
evaluarea 
atelierului 
(max 30 min) 

Lectură 
Lectură în 
colaborare 
Interacțiunea cu 
textul 
(30-45 min) 

Jocuri de 
alfabetizare/ 
Părintele ca prim 
profesor  
(20-30 min) 

Banca de cuvinte 
(15 -20 min) 

Educație pentru 
sănătate 
(30-45 min) 

Motivație 
 
.... 
 
 
 
 

Motivație 
 
.... 
 
 

Motivație 
 
.... 
 
 

Motivație 
 
.... 
 
 

Motivație 
 
.... 
 
 

Activitate/ Timp 
 
.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate/ Timp 
 
.... 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate/ Timp 
 
.... 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate/ Timp 
 
.... 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate/ Timp 
 
.... 
 
 
 
 
 
 
 

Reflecția 
formatorului după 
terminarea 
atelierului 
 
 
 
 
 
 

Reflecția 
formatorului după 
terminarea 
atelierului 

Reflecția 
formatorului după 
terminarea 
atelierului 

Reflecția 
formatorului după 
terminarea 
atelierului 

Reflecția 
formatorului după 
terminarea 
atelierului 
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Anexa C - Exemplu de plan pentru un atelier de 

lucru 
Notă: Această structură a fost adaptată de către Simona-Elena Bernat pe baza celor elaborate de către 

Donald Bear. 

Formator: Simona-Elena Bernat 

 

Titlul atelierului: Cum putem utiliza cel mai bine 

spațiul pe care îl avem? 

Grup/ școala/ clasa: Grupa 2, Școala Gimnazială 

”N. Iorga”, elevi din clasele II-IV 

Data & ora: 2 iulie 2014, 14.00-17.00 

 

 

 

Încălzire & 
Reflecție, 
evaluarea 
atelierului de 
lucru 
 (maxim 30 min.) 

Lectură pentru  
Lectură cu 
Interacțiune cu 
textul 
(30-45 min.) 

Jocuri de 
alfabetizare/ 
Părintele, primul 
profesor   
(20-30 min.) 

Banca de cuvinte 
a familiei   
(15 -20 min.) 

Educație pentru 
sănătate 
(30-45 min.) 

Motivație 
 
1. Să înțeleagă 
care sunt valorile 
lor și ceea ce 
definește un grup. 
10. Să calculeze 
numărul lecturilor 
și tipul lor. 
11. Să se respecte 
și aprecieze unii 
pe alții. 
12. Să devină 
conștienți de ceea 
ce simt atunci 
când petrec timp 
citind în familie. 

Motivație 
 
2. Să înțeleagă ce 
este curajul. 
3. Să exerseze 
cititul. 
4. Să reflecteze 
asupra înțelesului 
textului: 
prietenie, curaj. 

Motivație 
 
9. a) Copiii să 
exploreze 
cuvintele într-un 
mod amuzant/ 
interactiv. 
b) Adulții să 
conștientizeze 
cum pot să susțină 
valorile copiilor 
prin prietenie si 
curaj. Să 
încurajeze copiii la 
învățat, citit și 
organizarea unui 
spațiu. 
 

Motivație 
 
6. Să învețe 
cuvinte. 
 

Motivație 
 
7. Să exploreze 
efectele pe care 
spațiul poate să le 
aibă asupra 
comportamentului 
persoanelor; să 
exploreze igiena 
spațiului. 
 

Activitate/ Timp 
 
1.Încălzire. 
Realizarea unui 
desen, împreună 
cu familia, a unui 
obiect/ simbol pe 
care l-ar dori pe 
tricoul familiei. 

Activitate/ Timp 
 
2. Interacțiunea 
cu textul. Discuție 
plenară: Ce este 
curajul? Pe cine 
considerați 
curajos dintre 
persoanele 

Activitate/ Timp 
 
9. a) Activitate cu 
copiii. Jocuri: 
voluntarii și copiii 
participă, afară 
sau într-o încăpere 
diferită, la un joc 
care constă în 

Activitate/ Timp 
 
6. Partenerii de 
lectură vor lucra 
fiecare cu o 
familie și îi vor 
susține în a-și 
completa banca 
de cuvinte. 

Activitate/ Timp 
 
7. Interacțiune cu 
textul: desen în 
familie- Cum ați 
„aranja 
mobilierul”  în 
acvariul unde 3 
personaje 
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Toți partenerii de 
lectură vor forma 
un grup împreună 
cu voluntarul și 
vor crea propriul 
tricou. Fiecare 
grup va expune 
desenul și va 
explica de ce au 
ales acel obiect. 
Toți vor decupa 
desenul și îl vor 
lipi pe o coală 
mare de hârtie  în 
formă de tricou, 
astfel încât vor 
avea un tricou 
mare al grupului  - 
15 min. 
10. Evaluarea 
atelierului de 
lucru: scrieți pe o 
hârtie și puneți în 
coș titlul și genul 
(poezie) noii 
lecturi                 2 
min. 
11 Reflecție: 
Fiecare participant 
mulțumește unei 
persoane din 
încăpere pentru 
ceea ce a primit 
de la acea 
persoană pe 
durata atelierului      
- 10 min. 
12. Evaluarea 
atelierului de 
lucru: Calendarul 
emoțiilor. Fiecare 
participant lipește 
un emoticon care 
reprezintă emoția 
pe care o simte în 
momentul 
respectiv. - 3 min. 

cunoscute? De ce 
este acea 
persoană 
curajoasă? - 10-
12 min. 
3. Lectură. 
Formatorii citesc 
poezia ”Tigrul 
feroce” de 
Constanța Buzea, 
3 min. 
4. Interacțiune cu 
textul. 
Conversații în 
plen bazate pe 
întrebările: Ce 
înțelegeți din 
acest text? Cine 
este curajos? Ce 
este 
înspăimântător? 
Dacă ar fi 
prieteni, ar fi mai 
curajoși? Care 
sunt barierele 
dintre prietenia 
lor?  15 min 
5. Pauză de 
gustare, 15 min. 
 
 
 

numirea diferitelor 
animale.  
9. – Adulți. 
Formatorul va 
conduce o 
discuție: Ce ați 
făcut de la ultimul 
atelier de lucru 
până acum? Ce 
credeți despre 
discuțiile din 
cadrul acestui 
atelier? Ce credeți 
despre ceea ce au 
spus copiii? Dar 
despre progresul 
copiilor? Ce 
credeți că este 
important de 
reținut pentru 
copii din discuțiile 
de astăzi? Ce 
puteți face acasă 
astfel încât să 
susțineți copiii la: 
organizarea unui 
mic spațiu 
propriu/ 
încurajarea de a-și 
face prieteni/ 
încurajarea de a-și 
depăși temerile/ 
să citească mai 
mult?  
Știți poezii? De 
unde puteți învăța 
poezii? - 30 min. 
 

Formatorul și 
voluntarii verifică 
să vadă dacă 
copiii știu 
cuvintele.   
15 min. 
 

locuiesc, astfel 
încât să se simtă 
bine și să aibă 
toate cele 
necesare?              
20 min. desenat. 
Expoziție, 5 min. 
Discuție: Când mai 
mulți dintre noi 
locuiesc în același 
spațiu, ce și cum 
împărțim? Ce 
folosim doar noi și 
de ce? Dacă 
spațiul este mic și 
conține aceleași 
obiecte tot timpul, 
cum ne va 
influența acest 
aspect? Ce putem 
schimba în spațiul 
pe care îl avem, 
astfel încât să ne 
simțim mai bine? 
Ce putem face ca 
să nu ne temem 
să ieșim din 
spațiul care ne 
este familiar?                
20 min. Total 45 
min. 
8. Pauză de 
gustare - 15 min. 
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Tigrul înfiorător 
de Constanţa Buzea 
 
 
Racul, peștele și-o broască, 
Trebuind să locuiască 
În borcanul cel rotund, 
Într-o zi s-au adunat 
Pe nisipul de la fund 
Care nu s-a tulburat. 
  
Lumea lor era închisă 
Ca un sâmbure-n caisă.  
S-au gândit că rost nu are 
Să se joace fiecare 
Singur în borcanul mare.  
Racul, peștele și-o broască 
 
S-au gândit în mintea lor 
C-ar fi bine și ușor 
Să se împrietenească. 
  
Dar un peste 

Nu vorbește 
Cu-o broscuță 
Cam prostuță 
Și c-un rac 
Foarte posac! 
Și atunci, ce să le fac? 
Stau tot singuri și tot tac. 
  
Iată că, întâmplător, 
Tocmai lângă geamul lor, 
Un motan veni torcând, 
Miorlăind și croșetând. 
  
Se-așeză frumos în coadă 
Închizând puțin, cum știi, 
Ochii lui portocalii. 
Ore-întregi stătu să vadă 
  
Cum plutesc și cum înoată, 

Cum se învârtesc în roată, 
Cum din guri baloane scapă 
Printre florile de apă. 
  
Stând astfel, acest motan 
Vru să-i lingă; și a lins 
Sticla marelui borcan. 
Mai târziu, privind duios, 
Vru să știe cum miros; 
Și, de somn aproape-nvins, 
A căscat și s-a întins. 
  
- Vai, dar e periculos! 
Se gândiră înotând 
Care mai de care-n jos. 
 Pentru că, motanul blând, 
Cum se întindea căscând, 
Se vedea, din lumea lor, 
Tigru înfiorător. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/constanta-buzea.html
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Anexa D - Grilă pentru analizarea textelor 
Notă: Grila a fost elaborată în timpul întâlnirii de proiect de la Cluj-Napoca. 

 

Copii din clasa I sau mai mici, sau  

Copii din clasele II-IV. 

Este tema potrivită? Da sau nu 

Dacă nu, textul nu va fi utilizat. 

 

Indicator 3 (foarte bine) 2 (bine) 1 (moderat) 0 (nepotrivit) Sugestii pentru formator 

Lungimea textului de lecturat      

Lungimea textului de audiat      

Lungimea propoziției de citit      

Lungimea propoziției de 
audiat 

     

Simplitate/ limbaj adecvat?      

Logică       

Legătura cu viața cotidiană 
(nivelul abstractizării) 

     

Narațiunea / atractivitatea      

Mesaj relevant? (pentru 
propria viață) 

     

Număr de concepte noi (3-5)      

Ilustrații potrivite      

Potrivit din punct de vedere 
cultural 

     

Dacă e proză, există dialog?       

Tipul și mărimea caracterelor 
(literelor), spațierea textului 
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Anexa E - Mostră- calendarul emoțiilor 
 
Există 8 emoții de bază care sunt de obicei menționate în literatură și acestea ar putea sta la baza calendarului. 

Formatorii ar putea tipări fiecare imagine pe o coală A4 (cu sau fără denumirea emoției) și pot utiliza gumă adezivă pentru a le lipi pe tablă/ ușă/ 

perete, pe o coală de flipchart. La finalul fiecărui atelier de lucru, toți participanții vor fi rugați să semneze sau să treacă un X sub imaginea care 

reprezintă cel mai bine modul în care se simt după ce au petrecut trei ore împreună. 

Faceți o fotografie cu acest calendar. Păstrați toate fotografiile de la cele 16 ateliere. Datați-le. 

 

Exemplu: 3 iulie 2014 

 

        

Ion Maria 
Dan 

    Cristi  

 
 

 

 



19 
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Anexa F – Grilă de evaluare a calității predării 
Notă: Elaborată de către Mariana Dragomir și Simona- Elena Bernat, Asociația Learn&Vision 

 

Grilă de observare pentru manageri / responsabilii cu asigurarea calității 

Un manager ar trebui să fie martor la două ateliere de lucru pentru fiecare grup de participanți. Itemul 7 va fi completat atunci când 

observatorul are acces la reflecția scrisă/ jurnalul formatorului. Itemul 17 va fi completat pe baza unei discuții cu formatorul care a ales textul 

pentru acel atelier. 

Scurtă concluzie (a se completa când observatorul are acces la reflecția scrisă) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vă rugăm anexați: planul atelierului (cu reflecțiile incluse), fotografii 

3 – foarte bine, 2 – bine, 1 - satisfăcător 

Nr. 
crt. 

Criterii 3 2 1 Sugestii/ 
Remarci 

1. Justificarea fiecărei activități este clară.     

2. Există o legătură clară între scopuri, conținut și strategiile de învățare.     

3. Există activități potrivite în toate cele 5 coloane ale șabloanelor.     

4. Include un concept-cheie legat de lectură sau de educație pentru sănătate.     

5. Este potrivit pentru a se lucra cu 3 generații.     

6. Împărțirea timpului este bună și în concordanță cu planul șablonului atelierului de lucru.     

7. Formatorul a scris impresii despre fiecare activitate și idei pentru îmbunătățirea acestora.     
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8. Participanților le-a fost permis să aleagă cuvintele (pentru banca de cuvinte).     

9. Banca de cuvinte este actualizată pentru fiecare participant.     

10. Înregistrarea coșului cu povești este actualizată.     

11. Calendarul emoțiilor este actualizat.     

12. Toți participanții sunt încurajați să se exprime.     

13. Toți participanții sunt încurajați să se implice în lectură/ activități.     

14. Formatorul vorbește folosind un ton al vocii și un ritm al discursului care permite participanților să îl/o 
înțeleagă. 

    

15. Prietenii de lectură și voluntarii sunt incluși în activități.     

16. Formatorii dau feedback care ajută la învățare.     

17. Textul folosit la atelierul de lucru a fost evaluat cu ajutorul grilei de analizare a textului și este potrivit 
tematicii si grupului.  

    

18. Resursele de învățare sunt într-un loc ușor accesibil pentru toată lumea.     
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Anexa G - Educarea familiei pentru sănătate - texte 

narative și informative 

 

Texte narative, autor Grațiela Bălcescu, Asociația Learn&Vision: 

1. Familia lui Dino 

2. Școala alimentelor 

3. Importanța unei zile 

 

Texte informative, autor dr. Simona Henegariu: 

1. CUM SE PRODUCE CARIA DENTARĂ 
2. IGIENA MÂINILOR, PĂRULUI, OCHILOR, URECHILOR  ŞI NASULUI 
3. MENŢINEREA IGIENEI CORPORALE 
4. PREVENIREA APARIȚIEI CARIEI DENTARE. IGIENA GURII  ȘI A DINȚILOR 
5. ROLUL  PIELII  ÎN  MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII 
6. IGIENA  ALIMENTAŢIEI  
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Texte narative, autor Grațiela Bălcescu, Asociația Learn&Vision: 

Familia lui Dino 

 

 Dino este un dinte important și curios. Stă cuminte în locul lui și își privește frații cum se străduiesc 

să iasă din gingie. Întâi i-a făcut loc fratelui geamăn, apoi celorlalți dinți. Acum privește de ceva timp cum 

două măsele își fac apariția. Ce-o să se mai bucure de prima mușcătură de măr! Știe că merele fac bine 

dinților. 

 Se simte minunat dimineața când se spală în spuma cu miros de mentă și e mângâiat de periuța 

moale și mică. 

 Într-o zi, în timp ce mânca o acadea, observă că fratele lui geamăn nu mai are aceeași culoare 

strălucitoare ca a lui. Curios din fire, îl întrebă: 

- Frățiori, ce-i cu tine?  De ce ești trist? 

- Of! De o săptămână nu mă simt foarte bine. Cred că sunt bolnav. 

- De ce? Stăpânul nostru ne spală  în fiecare zi, ne răsfață cu fructe, prăjituri și acadele. Cum să fii 

bolnav? 

- Nu prea știu, dar cred că am o carie.  

În scurt timp, marea gingie este amorțită. Dino are o surpriză. Un ac fără vârf, strălucitor, se învârte 

de zor pe caria mică și neagră a fratelui său. Ce s-a întâmplat?  

Caria a dispărut, iar fratele său e vesel. 

Acum se spală de două ori pe zi în spuma cu miros de mentă. Toți frații lui se răsfață cu mai multe 

fructe și chiar dacă prăjiturile și acadelele îi vizitează mai rar, ei sunt foarte fericiți. 

 

Școala Alimentelor 

 

 Este atât de ușor s-o vezi! Școala e mare, cu multe săli, cu laboratoare pentru experimente și cu 

un teren verde și larg pe care toate fructele și legumele se joacă fericite sub lumina soarelui.  

 Într-o zi, domnul profesor Sănătate a propus un proiect care a creat multă zarvă. Merele erau 

mirate, strugurii începuseră să-și clatine boabele, doi frați Morcovi se rățoiau la Spanac, iar Ardei se 

ascundea de o Căpșună: 

- Voi la ce sunteți utile? întreabă Ceapa îngâmfată colegii de la clasa fructelor. Noi îi ajutăm pe copii 

să fie sănătoși, și fierte și crude. 

- Așa e! sări o Ridiche roșie. Vitaminele noastre îi ajută să fie puternici, să crească frumoși, să alerge, 

să se joace și să doarmă bine. 

- Voi, dacă sunteți fierte, sunteți inutile! le strigă Ardeiul, umflându-se în obraji. 

- Sunteți prea gălăgioase, fetelor! se ridică un Pepene greoi. Nu știți că și vitaminele noastre îi ajută 

pe copii la fel? 

- Ne consumă dimineața și le dăm energie! completară cinci Cireșe cărnoase. 

- Și avem mai multe vitamine, dacă suntem consumate crude, se lăudă Piersica alături de Caisă. 

- Plus că ajutăm mămicile să fie mai frumoase…au murmurat cinci Mure. 

- Și mai curățăm și dinții, se lăudară Merele. 

Dintr-odată, zarva s-a potolit. Domnul Sănătate îi privea dintr-un colț. Se apropie ușor și zâmbindu-

le, le spuse: 
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- Dragii mei, voi nu știți cât de importanți sunteți toți? Fiecare dintre voi sunteți foarte utili copiilor, 

dacă sunteți spălate și consumate, crude sau fierte. 

- Cum? Cum se poate așa ceva? 

 

Ce credeți că le-a răspuns domnul Sănătate, dragi copii? 

  

Importanța unei zile 

Ionuț este un băiețel de 9 ani foarte responsabil. De când avea 5 ani și-a făcut un jurnal în care 

scria ce are de făcut a doua zi. Pe fiecare pagină scria un plan pe care-l respecta în următoarea zi, fără 

abateri. 

 

Astăzi are de făcut o poveste…. o poveste pe care trebuie s-o predea mâine la școală. Doamna 

profesoară le-a cerut să scrie  ceva ce este important pentru ei. Despre ce-ar putea vorbi? Cum să spună 

tuturor că cel mai important pentru el este să scrie într-un jurnal? 

- De ce ești așa îngândurat? îl întreabă mama, văzându-l singur pe canapeaua din colțul camerei. 

- Trebuie să scriu despre ceva important pentru mine. 

- Și n-ai nicio idee? zâmbi mama cu blândețe. 

- Cred că am, dar nu știu ce vor zice colegii când vor asculta povestea mea. 

- Dragul meu, orice este important pentru tine și te face să fii  mândru, nu va fi niciodată rușinos. 

După câteva momente, Ionuț urcă în camera lui și scrie. Scrie despre o zi din viața lui. O zi 

obișnuită….despre cum cântă dimineața în baie, în timp ce se spală pe dinți, cum preferă doar apa rece 

pentru spălat pe față, despre cum intră vesel în bucătărie și-și pregătește salata lui preferată, despre 

cum le vorbește merelor, ananasului și piersicilor în timp ce le spală, despre cum îi mulțumește bicicletei 

pentru că-l duce la școală zilnic. A mai scris că-i face plăcere să se așeze pe o bancă din parcul cu castani 

și să privească furnicile cum au grijă de casa lor.  Să scrie că cel mai mult îi place  dușul de seară? În timp 

ce se spală se gândește la tot ce i s-a întâmplat ziua și dacă a respectat planul din jurnal. Niciodată n-a 

depășit ora de culcare, pentru că știe că somnul îl ajută să crească sănătos. 

A scris o poveste pentru că e important pentru el…..și e tare mândru de asta! 
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Texte informative, autor, dr. Simona Henegariu: 
 

CUM SE PRODUCE CARIA DENTARĂ 
 

 Dinții au un rol foarte important  în digerarea alimentelor și în vorbirea corectă. 
 Un copil cu dinți stricați nu are poftă de mâncare și nu se dezvoltă corespunzător. Alimentele 
insuficient mestecate, din lipsa unor dinți sau măsele, se digeră greu și produc boli de stomac și intestine 
(ex: gastrită, ulcer, colită, colon iritabil). 
 Lipsa unor dinți poate duce la pronunțarea defectuoasă a cuvintelor și dă un aspect neplăcut 
oricărui om. 
 La copii apar întâi 20 de dinți de lapte.  Între 6 și 12 ani, dinții de lapte cad și sunt înlocuiți de dinții 
permanenți, în număr de 32.  Dinții din fată – incisivii - folosesc pentru tăierea alimentelor, iar cei din 
fundul gurii - măselele- sfarmă și macină hrana. 
             Boala cea mai frecventă a dintelui  este caria dentară. Dacă nu se spală dinții, în special  seara 
înainte de culcare, resturile alimentare rămân în timpul nopții între dinți. Aici, ele fermentează și produc 
niște acizi care atacă smalțul, îl rod și provoacă o spărtură fină în dinte, punctul de plecare al viitoarei carii. 
Alimentele prea fierbinți sau băuturile prea reci consumate una după alta (o supă fierbinte după care se 
bea apă de la gheață) favorizează spargerea smalțului și apariția cariei. 
 La început, caria apare ca o pată galbenă pe smalț și nu este dureroasă. Netratată, pe măsură ce 
procesul evoluează produce o jenă în timpul alimentației (la cald sau rece, dulce, acru etc.) până când 
ajunge la pulpă, unde se produce inflamația, apare durerea, se deschide drum microbilor care infectează 
dintele și posibil alte organe importante (inimă, rinichi, articulații). 
Toate aceste neajunsuri pot fi înlăturate, dacă, la cea mai mică durere de dinți, copiii / elevii se duc la 
medicul stomatolog și urmează  tratamentul. Deoarece la început caria nu este dureroasă, copiii / elevii 
trebuie să se prezinte la controalele preventive efectuate de medicul stomatolog. 

 
IGIENA MÂINILOR, PĂRULUI, OCHILOR, URECHILOR ŞI NASULUI 

 
Igiena mâinilor. 
Mâinile, prin contactul pe care-l au zilnic cu nenumărate obiecte, pot purta pe suprafața lor microbi, 
virusuri, ouă de viermi intestinali. De aceea, pentru a evita  îmbolnăvirile (parazitoze – ascaridioza, 
oxiuroza, entroviroze, boli diareice acute, hepatita A, etc.) copiii trebuie să-și spele cât mai des mâinile 
cu apă caldă și săpun. Mâinile vor fi spălate obligatoriu înainte de a mânca și după folosirea WC-ului, dar 
și după joacă sau utilizarea unor obiecte murdare, mai ales dacă acestea au venit în contact cu 
pământul. Unghiile trebuie tăiate scurt, o dată pe săptămână și curățate cu peria, deoarece sub unghii se 
adună murdărie, microbi și îndeosebi ouă de viermi intestinali. De asemenea, unghiile de la picioare 
trebuie tăiate cu regularitate. 
 
Igiena părului.  
Părul va fi îngrijit, periat și pieptănat zilnic. Părul și pielea capului vor fi spălate săptămânal cu apă caldă 
și săpun sau șampon, deoarece murdăria și praful, pătrunzând între firele de păr, se amestecă cu 
grăsimea de pe pielea capului și cu mătreața, favorizând înmulțirea microbilor, paraziților și ciupercilor. 
Spălatul părului se face astfel: se săpunește părul, se freacă la rădăcină cu vârful degetelor (însă nu cu 
unghiile, pentru a evita zgârieturile pielii) apoi se limpezește cu apă caldă din abundență. Este bine ca 
băieții să poarte părul tuns scurt. Fiecare copil/elev trebuie să aibă pieptene sau perie de păr proprii, 
care să nu fie folosite niciodată de alții, pentru a evita transmiterea unor boli cauzate de ciuperci sau  
paraziți.  
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Igiena ochilor.  
Zona oculara trebuie spălată zilnic, cu pleoapele închise, iar pentru uscare se va folosi un prosop foarte 
curat. Copiii  se vor feri să-și frece ochii cu mâinile murdare. 
 
Igiena urechilor.  
În fiecare zi, urechile trebuie spălate cu apă caldă și săpun și șterse cu colțul unui prosop curat. Trebuie 
evitat curățatul cu bețe de chibrit, agrafe. etc. care pot răni urechea. 
 
Igiena nasului.  
Fiecare copil/elev trebuie să aibă zilnic batista curată pentru a-și șterge nasul la nevoie, și, în special, 
când este răcit și îi curge nasul. Batista nu se împrumută altor copii. 

 
MENŢINEREA IGIENEI CORPORALE 

 
Igiena corporală reprezintă o condiție esențială pentru păstrarea sănătății. O bună igienă corporală 

se realizează în primul rând prin menținerea curățeniei pielii. 

Spălarea simplă cu apă rece nu este suficientă. 

Curățenia pielii se obține prin spălare cu apă caldă (36-38°C ) și săpun. Apa caldă curăță pielea de 

murdărie, îndepărtând praful, transpirația, grăsimea și microbii. Cu ajutorul săpunului grăsimile de pe 

piele se dizolvă mai bine. Totodată, săpunul are un rol dezinfectant și de omorâre a bacteriilor. Folosirea 

buretelui ușurează îndepărtarea murdăriei de pe piele. După spălare, pielea se clătește cu apă caldă sau 

rece și se șterge cu prosoape sau cearceafuri (uscate, moi, calde). Fiecare copil va avea  un prosop 

pentru șters corpul și un alt prosop pentru șters fata. Buretele și prosoapele trebuie să fie obiecte de 

utilizare strict individuală, să nu se folosească în comun cu alți copii sau alți membri ai familiei. 

Aceasta este baia corporală generală, care se va face cel puțin o dată pe săptămână iarna și de două 

ori pe săptămână în anotimpurile calde. Dar, oricând există posibilitate, baia generală se va face zilnic, 

dimineața sau seara.  

Baia generală se face în cadă pentru o familie, dar în colectivitățile mai mari, mijlocul cel mai 

corespunzător este dușul. Unde nu este apă curentă, dușul poate fi înlocuit cu o stropitoare. Corpul bine 

săpunit poate fi curățat cu 8-10 litri de apă caldă turnată cu stropitoarea. 

Curățenia corporală contribuie nu numai la prevenirea bolilor, dar are o bună influență asupra 

sănătății mintale - prin relaxarea și reconfortarea organismului – și totodată permite o mai bună 

integrare a copilului în mediul social - copilul/elevul curat arată bine, este privit cu plăcere și simpatie de 

colegi, educatori și alte persoane și i se solicită tovărășia și prietenia. 

 
 
          

PREVENIREA APARIȚIEI CARIEI DENTARE. IGIENA GURII ȘI A DINȚILOR 
 
 

Caria dentară este cea mai răspândită boală a omului de azi.  
Măsurile de igienă pentru prevenirea cariei dentare sunt foarte simple: 
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1. Alimentația 

 consumul de alimente bogate în calciu și fluor: produse de lapte, ouă, pâine neagră, fructe (pere, 
mere) legume proaspete (morcovi, gulii, ridichi); 

 deși dulciurile produc caria, nu este indicată eliminarea lor din alimentația copiilor; e de preferat  
ca ele să fie luate sub formă de siropuri, compoturi, creme, budinci și să se evite caramelele, 
ciocolată, acadelele, halva etc. care se lipesc de dinți.   

2. Protejarea smalțului prin: 

 evitarea consumului de alimente foarte fierbinți sau foarte reci, consecutiv; 

 evitarea spargerii între dinți a nucilor, alunelor, bomboanelor tari etc. 
3.  Curățarea dinților / periajul 
Încă de la vârsta de 3 ani, copilul  trebuie învățat să-și curețe singur dinții; ar fi bine să se spele pe dinți 
după fiecare masă, dar dacă nu o face, obligatoriu este să se spele pe dinți după masa de seara; după 
restul meselor e indicat să se facă clătirea gurii cu apă călduță din abundență. 
 
Cum se spală corect dinții? 

 spălarea dinților se face cu periuța de mărime potrivită și cu pastă de dinți, iar în lipsa acesteia cu 
bicarbonat sau cu sare de masă; 

 periajul trebuie să dureze cam 5 minute; mișcările se fac din încheietura mâinii, nu din cot; 

 capul se ține drept, în sus și nu aplecat peste chiuvetă, deoarece, în cea de a doua poziție, saliva 
înlătură pasta de dinți, care curge din gură și nu mai folosește la spălat; 

 dinții se vor spăla pe fața dinspre obraz și pe fața dinspre limbă, prin mișcări de sus în jos; la sfârșit,  
gura se va clăti bine cu apă multă;  

 periuța se spală bine și se pune la loc uscat, ferită de praf. 
 
Dacă ai dinți sănătoși, ai rezistență crescută față de alte boli. 
 

 
ROLUL PIELII ÎN MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII 

 
Pielea apără corpul de  frig, căldură, umezeală, vânt, lovituri etc. Pielea fără zgârieturi sau 

lovituri reprezintă o barieră în calea pătrunderii microbilor în organism. Datorită secreției sale, pielea 
reușește să distrugă în mare parte microbii depuși pe suprafața ei, menține temperatura corpului, prin 
modificarea vaselor de sânge și prin transpirație, elimină, prin transpirație,  multe substanțe 
nefolositoare care se formează în organism, are și un rol respirator redus. Pielea este și un organ de 
simț,  care simte atingerea, frigul, căldura. 
Pielea trebuie să fie tot timpul curată. La copii și școlari, pielea este mai subțire, iar rolul ei de protecție 
față de mediu este mai scăzut.  
Pe 1 cm²  de piele se găsesc cam 40.000 de microbi. Acești microbi favorizează descompunerea 
substanțelor de pe piele, ceea ce explică mirosul neplăcut caracteristic celor certați cu curățenia, apariția 
unor boli de piele (foliculite, furunculi) și a unor boli infecțioase (febră tifoidă, dizenterie, hepatită). 
Pielea curată  are și o acțiune de omorâre a microbilor. Menținerea curățeniei pielii se face permanent 
cu ajutorul apei și săpunului. 

 
IGIENA ALIMENTAŢIEI 

 
În perioada copilăriei și a vieții școlare, asigurarea creșterii sănătoase este posibilă numai în 

condițiile unei alimentații raționale. 
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 Cantitatea de hrană necesară organismului pe o zi se numește rație calorică. 

 Proteinele reprezintă elementele de bază, de aceea cantitatea lor trebuie mărită la copii, în 

perioada de creștere. Principalele alimente furnizoare de proteine sunt: carnea, laptele, brânzeturile; 

45% din proteinele administrate zilnic este bine să fie de origine animală, acestea având o valoare 

nutritivă mai mare decât cele de origine vegetală. 

 Lipidele sau grăsimile au cea mai mare putere calorică și, având proprietatea de a se depune 

rapid sub piele formând depozite de grăsime, creează rezerve de energie în organism. În anotimpurile 

reci și în zonele cu multă umezeală și vânt este necesară creșterea consumului de lipide. Lipidele din unt, 

smântână, brânză, gălbenuș de ou, ficat, sunt mai hrănitoare și mai bogate în vitaminele A, D, E decât 

cele din slănină, untură, ceea ce le face indispensabile din hrana copiilor și adolescenților. 

 Glucidele sau zaharurile sunt generatoare de energie, de aceea nu pot lipsi din hrana copiilor și 

elevilor. Glucidele se găsesc în pâine, cartofi, făinoase, dulciuri, fructe. 

 Sărurile minerale intră în compoziția celulelor corpului. Nevoia de săruri este astfel mai mare în 

perioada de creștere și de efort susținut. Sursele cele mai importante pentru săruri minerale sunt 

lactatele, legumele și fructele pentru calciu; carnea, ficatul pentru fier; peștele și ouăle pentru fosfor. 

 Vitaminele au un rol important, lipsa lor  din alimentație duce la apariția unor boli -avitaminoze. 

Vitamina A se găsește în ficat, icre, unt, morcovi, salata verde; vitamina D se găsește în untura de peste, 

în gălbenușul de ou și în unt; vitamina E se găsește în salată, uleiuri vegetale și grâu încolțit; vitamina K 

se găsește în spanac, varză, urzici; vitamina B se găsește în pâine neagră, carne, drojdie de bere, ouă, 

lactate; vitamina C se găsește în roșii, spanac, varză, citrice, măceșe. 

 Alimentația rațională nu înseamnă nicidecum să consumi cât mai mult, să te supraalimentezi, 

cum se mai crede câteodată, ci înseamnă că trebuie să te alimentezi - cantitativ și calitativ - potrivit 

nevoilor organismului. 
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Anexa H - Părinții 
Atelier de lucru 

Numele adultului 

Numele copilului 

Evaluarea profesorului/ mediatorului școlar (în momentul înscrierii în program): 

Cât de implicat pare părintele în educația copilului?   

(Scară: 1=deloc, 2=puțin, 3=mediu, 4=implicat(ă), 5=foarte implicat(ă)) 

 

Interviu cu părintele (săptămâna 1) 

Câte cărți aveți acasă? 

 
 

Unde se află ele? 

 
 

Unde își face temele copilul Dvs.? 

 
 

Cât de des vă ajutați copilul la învățat? De câteva ori pe 
săptămână sau mai 
des 

Cât de des vă 
ajutați copilul la 
învățat? 

De câteva ori pe 
săptămână sau 
mai des 

Cât de des vă 
ajutați copilul la 
învățat? 

De câteva 
ori pe 
săptămână 
sau mai des 

     



30 
 

Cât de importantă credeți că este educația pentru 
viitorul copilului Dvs.? 

 

Foarte important(ă) Puțin important(ă) Deloc important(ă) 

Cât de sigur(ă) pe dvs. vă simțiți când vă ajutați copilul 
în procesul de învățare? 

 

Foarte important(ă) Puțin important(ă) Deloc important(ă) 

 

Evaluarea formatorului (săptămâna 1) 

 

1 (foarte 
redus) 

2 (redus) 3 (mediu) 4 (implicat) 5 (foarte 
implicat) 

Implicarea în program      

Implicarea în educarea copilului în afara programului       

Interviu cu părintele (săptămâna finală) 

 

Ce veți face cu cărțile primite? Ce veți face cu cărțile primite? 

Unde le veți pune? Unde le veți pune? 

Cât de des vă ajutați copilul cu învățatul? Cât de des vă 
ajutați copilul cu 
învățatul? 

Cât de des vă 
ajutați copilul cu 
învățatul? 

Cât de des vă 
ajutați copilul cu 
învățatul? 

Cât de des vă 
ajutați copilul cu 
învățatul? 

Cât de des 
vă ajutați 
copilul cu 
învățatul? 

     

Cât de importantă credeți că este educația pentru 
viitorul copilului dvs.? 

 

Foarte importantă Puțin importantă Deloc importantă 
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Cât de sigur(ă) pe dvs. vă simțiți când vă ajutați copilul 
în procesul de învățare? 

 

 

Foarte important Puțin important Deloc 

Evaluarea formatorului (săptămâna finală) 

 

1 (foarte 
redus) 

2 (redus) 3 (mediu) 4 (implicat) 5 (foarte 
implicat) 

Implicarea în program      

Implicarea în educarea copilului în afara programului.       

 

 

 


