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INTRODUCERE 

Această metodologie este dezvoltată ca urmare a unei cooperării dintre experți din România, 

Italia, Lituania, Portugalia și Norvegia în cadrul proiectului ,,Curs internațional de formare 

profesională pentru prevenirea obezității și abilităţi de promovare a unui stil de viață 

sănătos`` 2017-1-RO01-KA202-037373, finanțat de programul European Erasmus +. 

 

Metodologia a fost elaborată în conformitate cu planul de învățământ și în strânsă legătură cu 

cursul online și a celui de pregătire față în față pentru cursul VET "Prevenirea obezității și 

abilităţi de promovare a unui stil de viață sănătos ". 

 

Manualul conține instrucțiuni pentru formatori cu privire la utilizarea materialelor în timpul 

sesiunilor de formare si informaţii precum: cum să utilizați metoda de învățare mixtă și să 

folosiți mai bine avantajele sale pentru cursanți, cum să vă concentrați asupra aspectelor 

pozitive în formarea privind prevenirea obezității la copii, cum să sporiți eficiența experienței 

de învățare prin utilizarea metodelor informale și non-formale, cum să sprijiniți asistenții 

medicali, profesorii, asistenții sociali să determine şi să influenţeze  grupul țintă reprezentat 

de copii, cum să îmbunătățiți feedback-ul în urma instruirii pentru a spori capacitatea de 

reflecție și de a oferi feedback, iar in final cum să implementați schimbarea și creșterea 

gradului de informare după formare. 

 

Informațiile sunt organizate în șase capitole, la fel ca pentru materialele accesate on-line și 

predate față în față. Fiecare capitol a fost elaborat de unul dintre partenerii proiectului: 

Metoda de învățare mixtă. Avantajele prevenirii obezității la copii. Aspecte inovatoare -IP 

Portalegre din Portugalia; Abordări pozitive în predarea prevenirii obezității - Triskelion din 

Norvegia, Metode non-formale și informale în predarea prevenirii obezității KAI din Lituania, 

Cum educăm copii - Universitatea din Foggia, Italia, Evaluare, reflecție, autoevaluare - 

OAMGMAMR Iași, România și Etapele ulterioare curriculei. Cum să organizați activități și 

evenimente de prevenire au fost elaborate de către Asociația Everest din România. 
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Capitolul 1. METODA MIXTĂ DE ÎNVĂŢARE. AVANTAJELE PREVENIRII OBEZITĂŢII 

LA COPII. ASPECTE INOVATOARE.  

 
Cuvinte Cheie: prevenirea obezităţii, învăţarea mixtă, metodologia, educația 

 

1.1 Despre învăţarea mixtă  

 
Învățarea mixtă reprezintă o abordare a educației care combină materialele accesate on-line 
de tip educaţional și oportunitățile de interacțiune online cu metodele  tradiţionalele specifice 
clasei. Aceasta necesită prezența fizică atât a profesorului cât și a elevului precum şi unele 
elemente de control ale elevilor în timp, loc, cale sau ritm. În timp ce elevii încă frecventează 
școlile din" cărămidă și morţar" în prezenţa unui profesor, practicile reprezentate de predarea 
față în față sunt combinate cu activitățile asistate pe calculator, în ceea ce priveşte conținutul 
și modul lor de  transmitere. 
 
Învățarea mixtă poate fi explicată prin următoarea figură: 
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După cum s-a menționat deja în paragraful precedent, metoda de învăţare mixtă 
constă într-un sistem de învățare mixt, care combină clasa şi componentele online, asemenea 
unui regim de predare-învățare "hibrid" care uneşte practicile pedagogice de învățare la 
distanță. In anul 2003 Singh ne afirmă că organizațiile ar trebui să folosească o varietate de 
abordări ale învățării în strategiile lor pentru a obține un conținut potrivit într-un format 
potrivit, la persoanele potrivite şi la momentul potrivit. Termenul de învăţare mixtă este, de 
asemenea, folosit pentru a descrie o soluție care combină diferite metode de predare, precum 
software-ul de colaborare, Web, EPSS și practica managementului cunoștințelor (Ololube, 
2013). 
 
In anul 2002 Driscoll identifică patru tipuri de învăţare mixtă: 
1.In primul tip se combină sau se înbină tehnologia web pentru atingerea un obiectiv 
educațional; 
2.In al doilea tip se combină abordările pedagogice pentru a se obţine un rezultat ideal de 
învățare cu sau fără tehnologie de instruire; 
3. Al treilea tip combină orice formă a tehnologiei de instruire cu predarea față-în-față; 
4. Al patrulea tip combină tehnologia de instruire cu sarcini reale educaționale. 
Astfel, învăţarea mixtă se concentrează pe optimizarea realizării obiectivelor de învățare prin 
aplicarea tehnologiilor de învățare "corecte" care să se potrivească cu stilul de învățare 
personal "potrivit" şi care să transfere abilităţilor "corecte" persoanei "potrivite" la momentul 
"potrivit" (Singh & Reed, 2001). 
 

Accentul este pus mai mult pe obiectivul de învățare decât pe metoda de predare, autorii 
considerând astfel că există urmatoarele principii bazate pe învăţarea mixta: 

 

 stilurile de învățare personală sunt diferite şi trebuiesc sprijinite pentru a ajunge la un 

public larg; 

 fiecare dintre noi aduce la experiența de învățare cunoștințe diferite. 

 în multe cazuri, strategia cea mai eficientă de învățare este descrisă prin "exact ceea ce 

am nevoie, la momentul potrivit". 

Trei modele utilizate în învățarea mixtă sunt prezente: 
 

 modelul suplimentar care se bazează pe structura cursurilor tradiționale și utilizează 

resursele bazate pe tehnologie pentru a completa cursurile tradiționale și manualele. 

Deși tehnologia este inclusă, aceasta nu modifică structura cursului. Studenţii isi 

deşfăşoară activitatea online și își primesc online şi materialele de studiu. Cu toate 

acestea, studenții se întâlnesc cu profesorii lor la fel de des ca şi la cursul tradițional, 

datorită faptului că întâlnirile față în față reprezintă încă baza modelului suplimentar. 
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 modelul de înlocuire schimbă unele întâlniri față în față cu activitățile online de tip  

interactiv. Studenţii se confruntă cu schimbări semnificative în cadrul întâlnirilor față în 

față deoarece  fiind încurajată comunicarea online  resursele online  sunt înglobate în 

experiența de învățare. Există, de asemenea şi resurse online care trebuiesc încă 

studiate, deoarece timpul petrecut în sala de curs este dedicat activităţilor de tip 

interactiv și de colaborare. 

 modelul emporium renunță la toate întâlnirile față în față, acestea fiind înlocuite cu 

platforme de învățare sau portaluri de învățare. Platformele oferă acces la material 

accesate online, la consiliere și la asistență. Aici cursurile tradiționale nu mai sunt 

practicate, iar comunicarea se bazează numai pe conexiunile la Internet, pe modelul 

suplimentar, modelul de înlocuire și modelul emporium. 

Beneficiile învăţării mixte 

 Învățarea centrată pe student 

Încurajarea învățării online pe baza metodei tradiționale are posibilitatea de a ţinti 
fundalul, nevoile și interesele unice ale cursanților, dar se concentrează şi asupra rezultatelor 
relevante și semnificative ale fiecarui elev care învață. Studenţii devin responsabili pentru 
propriul mod de  învățare și au mai multe opțiuni de colaborare sub îndrumarea profesorului 
lor. 

 Invăţare personalizată 

Oportunitățile de învățare online permit flexibilitate interacțiunii student-profesor  
deoarece elevii au stilul lor propriu de învățare și pot primi feedback individual asupra 
performanței lor obţinute în urma studiului. Ei pot alege conținutul de învățare adaptat la 
nivelul capacităţii lor, la stilul lor de învățare și la interesele lor. Acest lucru face ca pregatirea 
lor să devină mai atrăgătoare și mai productivă. 

 Flexibilitatea 

         Învățarea online permite accesul la o gamă mult mai largă de specialiști  dar și la un 

anumit conținut de învăţare. Astfel, aceasta creează posibilitatea unui nivel mai ridicat de 

implicare a părinților, fără a li se cere să fie prezenți în mediul cadrului educațional. Este, de 

asemenea, o oportunitate de a promova interacțiunea între aceste medii educaționale din 

diferite locații și servește ca mijloc de desfășurare a activităților comune și de inițiativă. În 
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plus, învățarea online oferă mai multe opțiuni de consultare sau de recuperare a 

cunoştiinţelor pentru copii care absentează frecvent sau pe perioade lungi de timp. 

 Efficienţa 

Îmbinarea învăţării tradiționale și a celei online are capacitatea de a îmbunătăți 

productivitatea și de a reduce costurile generale, legate de efectuarea unor lucrări tipărite, de 

transportul lor etc. Această reducere de cost ar putea fi utilizată, de exemplu, în pregătirea şi 

calificarea cadrelor didactice, ceea ce ar duce la îmbunătățirea calității și eficacității. 

 Creativitatea 

Învățarea online poate încuraja creativitatea elevilor oferindu-le opțiuni de 

experimentare, colaborare cu colegii în scopul rezolvării unei probleme, subiecte de cercetare 

ori dezvoltarea propriilor proiecte. De asemenea, îi inspiră pe profesori să inoveze și să 

dezvolte noi metode și soluții de predare, care îmbunătățesc interacțiunea student-profesor și 

oportunitățile de învățare. 

Avantajele învăţării mixte depind de calitatea programelor implementate. Câţiva indicatorii ai 

acestor programe excelente sunt: 

 facilitarea învățării elevilor,  

 comunicarea eficientă a ideilor,  

 demonstrarea interesului pentru învățare,  

 organizarea eficientă,  

 respectarea studenţilor,  

 evaluarea corectă a evoluţiei. 
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1.2 Învățarea mixtă și proiectul IT CORECT!  
 

Învăţarea mixtă în proiectul IT CORECT este conceptul care include încadrarea 
procesului didactic de predare, care la rândul lui conţine atât predarea faţă în faţă, cât şi 
predarea pe baza tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (ICT). Învăţarea mixtă  include  
instrucţiunile directe  și indirecte, o predare colaborativă și o învăţare individualizată asistată 
de calculator. 
 

Unităţile rezultatelor 

învățării 

Orele 

faţă în 

față 

Orele de 

studiu 

online 

Ore de 

studiu 

Orele de 

evaluare 

Totalul 

orelor de 

studiu 

ECVET 

Credite 

Cauzele obezității și 

riscurile asupra sănătății 
4 10 9 2 25 1 

Educație nutrițională 4 10 9 2 25 1 

Strategii de prevenire 4 10 9 2 25 1 

Activitate fizică 4 10 9 2 25 1 

Stilul de viață și  

sănătatea mintală 
4 10 9 2 25 1 

Schimbarea atitudinii și 

influența mass-mediei 
4 10 9 2 25 1 

Curriculum de formare     

CORRECT IT! 
      24       60     54         12         150      6 

 

 

Acest curs conţine atât activităţi de învăţare tradiţionale, cât şi activităţi de învăţare mixtă, 

precum prezentări de genul conferinţei, discuții față în față sau în grup, tutoriale şi învăţarea 

autodirijată. Astfel, predarea include studii de caz bazate pe discuţii în care studenții vor fi 

încurajaţi să utilizeze experienţele de muncă şi să ia în considerare perspectiva "pacient / 

client". 

 
 
Materiale pentru predarea față în față 
 
Materiale pentru predarea față în față din cadrul cursul de pregătire " prevenirii obezităţii şi 

abilităţi de promovare a unui stil de viaţă sănătos". Materialele sunt organizate în sase 

module, la fel ca în cazul materialelor studiate on-line. Fiecare dintre module a fost elaborat  
de unul dintre partenerii proiectului şi descris într-o platformă comună de predare. Cauzele  
obezităţii şi riscurile pentru sănătate - OAMGMAMR în Iaşi, România, Nutriţie Educaţie- 

Universitatea din Foggia, Italia, Strategii de prevenire - KAI în Lituania, Activitatea fizică - IP 
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Portalegre în Portugalia, Stilul de viaţă şi sănătatea mintală - Triskelion ȋn Norway precum şi 

Schimbarea atitudinii şi influenţa mass-mediei - Asociaţia Everest în România. 

 
 
Materiale pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (ICT) 
 

Cursul online "Prevenirea obezităţii şi a abilităţi de promovare a unui stil de viață 
sănătos" este disponibil pe platforma https://correct-itcourse.eu în limbile engleză, română, 
italiană, lituaniană, portugheză, norvegiană. Aici găsim mai multe materiale ICT pentru cursul 
online de învăţare mixtă, de prevenire a obezităţii şi de formare a unui stil de viaţă 
sănătos.Aceste instrumente au fost construite de echipa CORECT IT! şi sunt disponibile pentru 
educarea tuturor, promovând incluziunea socială şi nediscriminarea. 

S-a încercat alegerea învăţării mixte pentru a ajuta studenţii să studieze mai uşor şi să 
devină interesaţi atât de activităţi, cât şi de cunoştinţe. 

Modulele sunt disponibile într-un format pe înţelesul tuturor, perfect atât pentru 
accesul la mobil cât şi la computer. 
 

Strategiile de învățare combinate utilizate în IT CORRECT sunt: 

 

 Reflecţia este folosită pentru a încuraja cursanții să mediteze asupra studiului lor 

despre prevenirea obezității și promovarea învățării eficiente. Profesorul îi încurajează 

pe studenţi să împărtășească înțelegerea conținutului, să discute cu colegii lor și apoi 

să scrie un scurt paragraf care rezumă studiul lor. De asemenea, ei își pot împărtăși 

gândurile cu întreaga clasă. 

 Studiul de caz este utilizat pentru a discuta opiniile lor în perechi sau grupuri și pentru 

a fi împărtășite în clasă ca o prezentare pe tema obezității. Participanții împărtășesc 

opiniile lor prin intermediul posterelor pe perete pe care le prezentă colegilor lor.  

 Maparea istoriei este folosită pentru a pregăti descriere unei povestiri legate de 

conceptele de obezitate. Se lucrează în grupuri pentru a crea atmosfera, personajele  

dar și sfârșitul, legându-se de situații din viața reală. 

 Mind mapping este folosită atât pentru a crea o hartă a minții în clasă pe tema 

obezității cât și ca strategie la structurarea gândirii prin organizarea cuvintelor cheie. 

 Interacțiunea studentului cu conținutul cursului - modulul tradițional de predare îi 

oferă participanților timp să interacționeze direct cu conținutul cursului prin 

imprimarea materialelor din cadrul curicullumului și a materialelor de predare față în 

față. 
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 Discuțiile de grup și schimbul de idei - oferă interacțiune participanților cu profesorii și 

le oferă studenților posibilitatea de a discuta cu colegii lor de clasă despre diferite 

aspecte ale cursului și de a schimba idei. 

 Vizionarea unor cursuri de expertiză pe YouTube - învățarea mixtă oferă studenților 

posibilitatea de a profita de experții din conținutul cursului de obezitate, deoarece 

aceștia pot urmări cu ușurință diferitele prelegeri ale unor experți recunoscuți din 

serviciile de asistență medicală disponibile pe you tube. 

 Simularea este folosită pentru a preveni creșterea în greutate, ea având loc într-o sală 

de gimnastică/sala de clasă. Studenţii pun în evidenţa importanţa activității fizice în 

menținerea/pierderea în greutate şi reducerea riscului la diferite boli. 

 Interviul motivaţional - este folosit pentru a învăţa principiile şi abilităţile necesare 
prezentării la un interviu motivaţional. 

 

 Jurnalul de alimente și activităţi - este folosit pentru a introduce informații privind 
dieta lor zilnică și comportarea la exerciții fizice. 

 

 Evaluarea online reprezintă un feedback imediat și un factor-cheie în procesul de 

învățare, deoarece îi motivează pe cursanţi şi se bazează pe principiile pregătirii lor. 

 
 
Aspecte inovative: 
 

Confruntându-se cu provocarea accesului universal la asistența medicală, platforma 
online poate ajunge la un număr mare de locuitori, poate fi accesibilă și poate fi liberă pentru 
toţi. Platforma de învățare oferă profesorilor și studenților o modalitate simplă de a colabora 
cu proiecte și cursuri. Pentru studenți, platforma oferă o varietate de oportunități de 
colaborare prin intermediul sesiunilor video, mesageriei și a diferitelor discuții. 

Folosirea tehnologiei în educație îmbunătățește performanța studenților, oferă lecții 
mai atractive, interes la studiu din partea studenţilor, entuziasm și îmbunătățeşte calitatea 
lecțiilor. 
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CAPITOLUL 2. ABORDĂRI POZITIVE ÎN PREDAREA PREVENIRII OBEZITĂȚII 

Cuvinte cheie: prevenirea obezităţii, abordare pozitivă, metodologie, pedagogie, educare 

 

 

2.1. Pașii urmaţi pentru stabilirea unui mediu de studiu adecvat pentru copii 
 

Mediile de învățare pozitive și productive sunt esențiale pentru succesul academic, emoțional 

și social al elevilor în școală. Din păcate, mediile pozitive de învățare nu se întâmplă numai pe 

cont propriu – ele trebuiesc construite. Există multe componente care ajută la crearea unui 

mediu pozitiv de învățare pentru studenți. 

 

Crearea unui mediu în clasă unde toți elevii se simt bineveniți, valorizați și îngrijiți este ceea ce 

fiecare profesor îşi dorește și ceea ce fiecare părinte speră și visează ca copilul lui să înveţe 

într-un loc care încurajează interacțiunile sociale, pozitive şi care susţine abilitățile de 

dezvoltare ale copilului. De asemenea, se doresc strategii de predare care să creeze un loc în 

care toți elevii se simt în siguranță, inspirați și educați. Din păcate, pentru multe săli de clasă, 

crearea unui mediu pozitiv înseamnă elevii care vin la școală dornici să muncească, apoi merg 

acasă pregătiţi să facă mai multe teme. 

 

Mulți profesori sunt atât de ocupați ca studenții lor sa treacă testele lor, încât uită de crearea 

unei atmosfere pozitive care contează mult mai mult decât trecerea unui test. Astfel ei trebuie 

să folosească strategii de predare pentru a se asigura că nu numai nevoile academice ale 

studenților sunt îndeplinite, dar la fel de bine și cele sociale și emoționale. Prin implementarea 

câtorva strategii de predare se asigură crearea unei atmosfere pozitivă în clasă care reuşeşte 

sa susțină copilul din punct de vedere academic, social și emoțional. 

 

Crearea un cod de conduită în clasă 

 

O clasă pozitivă și productivă necesită o înțelegere comună a comportamentelor pozitive și 

negative. Adesea, profesorii doar presupun că studenții lor știu deja acest lucru, dar, din 

păcate, mulți studenți nu stiu. Astfel, educația caracterului intră în joc. Pentru a stabili acest 

consens comun, profesorii cer elevilor să identifice modalitățile în care doresc să fie tratați. 

Această discuție conduce la o listă cu comportamente respectuoase, corecte, amabile și 
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empatice. Împreună, profesorul și studenții ajung la concluzia că tratarea altora așa cum 

doresc să fie tratați este cel mai bun cod de conduită care va stabili comportamentele 

potrivite în clasa lor. Dupa această concluzie, toți elevii sunt obligaţi să semneze lista de 

comportamente. Astfel codul de conduită îi ajută să se asigure că vor avea o comunitate şi un 

cadru pozitiv în clasă. 

 

Învățarea sau întărirea acțiunile pozitive 

 

Elevii trebuie învăţaţi să-si dezvolte comportamente pozitive într-o manieră amănunțită, 

sistematică, consecventă.Nu se poate presupune că studenții le cunosc. Astfel, trebuiesc 

recunoscute toate acțiunile pozitive care se văd în clasă. Acest lucru se poate face cu ceva atât 

de simplu ca cuvântul dumneavoastră vorbit, sau se poate folosi o recompensă tangibilă 

precum un simbol sau autocolant etc. 

O curriculă cu efect pozitiv ar putea acoperi următoarele concepte: 

 Importanța realizarii de acțiuni pozitive pentru a te simți bine tu însuţi. 

 Acțiuni pozitive pentru un organism sănătos (cum ar fi hrana, exercițiul fizic și 

somnul). 

 Acțiuni pozitive pentru intelect (cum ar fi gândirea, luarea deciziilor și abilitățile 

de rezolvare a problemelor). 

 Acțiuni pozitive pentru managementul propriu (cum ar fi gestionarea timpului, 

energiei, emoțiilor și a altor resurse personale). 

 Acțiuni pozitive pentru a ajunge împreună cu alții (cum ar fi tratarea corectă a 

altora, cu bună-credință și cu respect). 

 Acțiuni pozitive pentru a fi cinstiți cu dumneavoastră și cu ceilalți (cum ar fi 

asumarea responsabilității, recunoașterea greșelilor și neînvinuirea altora). 

 Acțiuni pozitive pentru îmbunătățirea continuă a sarcinilor dumneavoastră 

(cum ar fi stabilirea și atingerea obiectivelor). 

Concentrați-vă pe auto-motivare 

 

Oamenii trebuie să se simtă bine ei înșiși. Profesorii pot ajuta elevii să înțeleagă că oamenii se 

vor simți bine ei înșiși atunci când se angajează în acțiuni pozitive. Aceasta idee de alegere a 

acțiunilor pozitive descrie un proces în trei pași: În primul rând, avem un gând; în al doilea 

rând, acționăm în mod consecvent cu gândul; în al treilea rând, avem un sentiment despre noi 

înșine care prevede o acțiune. Acest sentiment duce la un alt gând, iar ciclul începe din nou. 

In timpul practicii, elevii învață cum să schimbe un gând negativ, într-unul pozitiv, şi să-l 
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conducă la o acțiune pozitivă și la un sentiment pozitiv despre ei înșiși - un puternic factor 

intrinsec motivaţional.Cu un sprijin repetat din partea profesorului, această formulare simplă 

îi ajută pe elevi să înțeleagă și să-și îmbunătățească comportamentul în orice situație. 

 

Acordati studenţilor convingerea 
 

Aflați ce talente, interese și mod de învăţare au elevi. Apoi, oferiţi-le sfaturi despre ceea ce ar 

dori să învețe și cum ar dori să învețe. Prin adaptarea metodelor dumneavostră de predare la 

dorințele și nevoile elevilor, le oferiti un anumit control asupra acestora. Și toată lumea știe 

cum se simte fiecare când este controlat. Permițând studenților să aibă un cuvânt de spus, 

creșteți astfel drepturile fiecaruia în sala de clasă. Acest lucru va ajuta la construirea unui 

sentiment de comunitate în clasă. 

 

Fiți întotdeauna pozitivi 
 

Poate că cea mai importantă strategie, dar adesea cea mai dificilă de realizat, este să fie 

pozitiv- de la sălile de clasă până la locurile de joacă, în timpul școlii și după. Există 

întotdeauna o manieră pozitivă de a răspunde unei situații. O atitudine pozitivă este agentul 

schimbării care va construi clase cu medii pozitive și școli cu studenți fericiți și cu multe 

succese. Invăţarea elevilor cum să comunice și să interacționeze între ei în mod pozitiv este, 

de asemenea, esențială pentru a promova si crea un mediu de învățare pozitiv în sala de clasă. 

Pozitivitatea este unul dintre cei mai puternici factori ai schimbării în vederea stabilirii și 

menținerii unui mediu pozitiv de învățare la școală și în sala de clasă. 

 

 

 

2.2. Strategii și sfaturi de la profesorii cu experienţă 
 
Relațiile pe primul loc, școala pe locul doi. Nu mergeți direct la studiu, în prima zi a școlii. 

Spargeți gheața și ajutați elevii la început să iasă din zona lor de confort , jucând niște jocuri 

interactive și organizând exerciții de team building. Acest lucru îi ajută pe elevi să se cunoască 

reciproc, să devina mai apropiati și să cunoască şi partea "umană" a profesorului lor. Lăsați 

fiecare elev să știe, că cea mai importantă parte a educației este a lor însăşi. Arătați-le elevilor 

că sunt apreciați pentru contribuția lor. Timpul pentru a vă concentra pe alte lucruri precum 

academicienii zilei de mâine este destul. 
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  Împărtășiți câteva poveşti de vară. Înainte de a începe studiul în anul școlar, elevii 

împărtășesc unele dintre lucrurile distractive pe care le-au făcut ei sau familiile lor în timpul 

verii. De asemenea, trebuie să vă stabiliţi un timp pentru voi în care sa povestiţi eleviilor 

dumneavostră ce ați făcut în timpul verii. Acest moment îi ajută pe elevi să se cunoască 

reciproc între ei sau pe profesorul lor, dezvoltându-vă diverse relații cu ei. Sau daca nu, pur 

și simplu descrieţi câteva povești despre un subiect pe care toți l-ar putea găsi interesant. 

 Cunoașteți fiecare student. La începutul noului an sau al datei de începere, cereți părinților 

să scrie într-o scrisoare "un milion de cuvinte sau mai puțin" care să descrie copilul lor. 

Odată ce ați primit scrisorile de la toți părinții, faceți-vă timp pentru a citi fiecare scrisoare, 

pentru a afla fiecare caracter, dorințele, nevoile și talentele fiecărui copil. Citirea acestor 

scrisori cel puțin o dată, dacă nu în mod regulat, vă va ajuta să priviţi fiecare copil într-o 

manieră diferită. 

 

 Perioadă de timp. Amintiți-vă că copiii nu au aceleași abilități ca și cei mari pentru a          

rezista la lecții teoretice de lungă durată. Aceste lecţii sunt făcute pentru a fie active. Deci, 

asigurați-vă că lecțiile dumneavoastră nu sunt prea teoretice şi îi antrenează pe copii într-

un mod activ și interesant. Este necesar doar un termen de 10 minute pentru o singură 

problemă, după care trebuie să schimbaţi metoda de predare. Puteți abandona jocurile 

de rol scurte, ideile interactive, filmele scurte sau munca în  grupuri. 

 

2.3. Dovezile bazate pe abordări  

 

Pe lângă abordările și strategiile de la început, există câteva dovezi care trebuiesc urmărite, 

dacă se vrea obţinerea de rezultate pentru copii atunci când se predă prevenirea obezității. 

 

Studiul vizibil al lui John Hattie privind predarea (2009) este temelia cercetării educaţionale. 

Ziarul educațional “Times Educational Supplement” este numit "Sfântul Gral al învățăturii". 

Cercetarea Hattie care cuprinde peste 800 de meta-analize și 82 de milioane de respondenți 

oferă un răspuns bazat pe dovezi la întrebarea "Ce funcționează cel mai bine pentru realizarea 

studenților?". Cartea lui Hattie este concepută ca un meta-meta-studiu care colectează, 

compară și analizează constatările multor studii anterioare din domeniul educației. Ea se 

concentrează asupra școlilor din întreaga lume vorbitoare de limbă engleză, însă cele mai 

importante aspecte ale cărţii trebuie să fie transferabile și în alte țări și sisteme școlare. 

 

Cartea lui Hattie măsoară statistic dimensiunea efectului pe care il are impactul multor 

influențe asupra realizării elevilor, de ex. numărul persoanelor din clasă, vacanțele, feedback-

ul și strategiile de învățare. 
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Ea reprezintă baza pentru obţinerea de rezultate mai bune la învățătură, aici regăsindu-se 

implicații precum predarea corectă și definiţia unei școli de succes: În primul rând, profesorii 

reprezintă aspectul central al unei învățării reușite în școli. În al doilea rând, rezultatele lui 

Hattie ne sugerează că reforma școlară ar trebui să se concentreze asupra a ceea ce se 

întâmplă în clasă și nu asupra reformelor structurale. 

Iată câteva dintre abordările esențiale pe care trebuie să le aibă profesorii: 
 

Obiective clare  pentru predarea lecție 

 

Este esențial să vorbiţi cursiv despre ceea ce doriți ca elevii dumneavoastră să învețe în fiecare 

lecție.Efectul pe care îl are un astfel de discurs asupra rezultatelor studenților este cu 32% mai 

mare decât efectul de a avea așteptări ridicate pentru fiecare student (și așteptările ridicate au 

un efect semnificativ). Dacă nu puteți afirma rapid și ușor ceea ce doriți ca elevii să știe și să 

realizeze la sfârșitul unei lecții date, mesajul lecției dumneavoastră va fi neclar.Obiectivele 

clare din lecție vă ajută pe dumneavoastră (și pe elevii) să vă concentrați pe fiecare aspect al 

lecției si pe ceea ce este mai important. 

 

Arataţi și instruiți elevii 

În mod normal, ar trebui să începeți lecțiile cu a arăta și a le spune. 

Simplu, cuvântul a spune implică schimbul de informații sau de cunoștințe cu elevii 

dumneavoastră în timp ce a arăta implică realizarea a cum să faceți ceva. Odată ce discursul 

dumneavoastră este clar despre ceea ce doriți ca studenții dumneavoastră să cunoască și să 

poată face până la sfârșitul lecției, trebuie să le spuneţi ceea ce trebuie să știe și să le arătaţi 

cum să-şi îndeplinească atribuţiile pe care doriți să le poată dobândi şi face. Nu vreţi să vă 

petreci întreaga lecție, cu elevii care doar vă ascultă, așa că stabiliţi-vă discursul și spuneţi-le 

ce este cel mai important. Pentru a realiza acest lucru, trebuie urmărite obiectivul lecției. 

 

Verificați ce s-a înțeles  

 

Cercetările ne sugerează că profesorii, de obicei, la predare petrec cel mai mult timp punând 

întrebări. Cu toate acestea, puțini profesori folosesc întrebări pentru a verifica ce s-a înţeles în 

cadrul acelei lecții. Totuşi, trebuie să verificați întotdeauna ce s-a înţeles până atunci înainte 

de a vă deplasa la următoarea parte a lecției. 

Tehnici cum ar fi eșantionarea aleatorie, rapoartele elevilor cu răspunsuri și povestirea unui 

prieten vă ajută să verificați ce s-a înţeles înainte de a termina discursul lecţiei, să descrieti o 

parte din lecție şi să utilizaţi alte tehnici de interogare pe parcursul etapelor lecției. 
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Oferiți studenților feedback 
 

Feedbackul este micul dejun al campionilor, iar micul dejun este servit doar de profesorii 

extraordinari din întreaga lume. Este simplu, oferirea de feedback implică informarea 

studenților dumneavoastră despre cum au efectuat o anumită sarcină, împreună cu ce pot ei 

îmbunătăți. Spre deosebire de lauda adresată elevului mai degrabă decât cea asupra sarcinii 

lui, feedback-ul oferă studenților dumneavostră o înțelegere clară a ceea ce au făcut bine, a 

locului unde au ajuns cu învăţarea și a modului în care se poate îmbunătăți ce au înţeles. În 

viziunea lui John Hattie5, toți profesorii care doresc serios să-și sporească rezultatele copiilor 

ar trebui să înceapă prin a le oferi feedback fiecăruia. 

 

2.4. Exemple din curricula CORRECT-IT 

 
Copiii se confruntă cu experiențe noi tot timpul. Efectuarea de schimbări, cum ar fi încercarea 

unui lucru nou sau începerea unor obiceiuri sănătoase, poate testa chiar și cei mai experimentați 

adulți. Deci, cum îi înveți pe copii să se motiveze ei înşişi în fața unei provocări? 

 

 

Aici este locul unde forţa pozitivă a discuţiei cu sine inşişi intervine.Indiferent dacă încearci să-ți 

convingi copilul să înceapă un nou sport, astfel încât să poată fi mai activ din punct de vedere fizic 

sau să-i reaminteşti că poate face alegeri pentru o alimentaţie sănătoase, autocunoașterea 

pozitivă poate oferi copiilor motivația de care au nevoie pentru a reuși.Când învățăm copii de 

exemplu, despre subiectul "AUTOCUNOAŞTEREA POZITIVĂ" din capitolul 5 al curriculum-ului 

CORRECT-IT, există câteva întrebări cu care se începe în clasă: întreabă-i pe copii "ce parere ai 

despre tine"? sau "Ești mulțumit de tine"? 
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 Învățați copilul să recunoască lucrurile negative din discuţia cu sine însuşi. Ascultați 

cu atenţie când auziți copilul spunând despre el însuși lucruri negative, lucruri care 

încep cu "nu pot", " eu niciodată" sau " eu întotdeauna". Discutați cu el despre cum 

simte el când se aude el însuși spunând că nu poate sau nu va putea niciodată să facă 

ceva. Indicați cum acest lucru poate împiedica copilul să facă tot ce este mai bun 

pentru că îi înlătură din încredere. 

 Ajutați copilul să transforme lucrurile în jur. Deci, dacă copilul se teme că nu va putea 

să vorbească în fața clasei sale, de exemplu, întreab-o pe ea de ce simte acest lucru. 

Poate că simte că nu este suficient de pregătită. Asigurați-o că dumneavoastră credeți 

că o poate face. Și apoi ajutaţi-o să practice mai mult. Cereți-i să se gândească la unele 

lucruri pozitive despre sine, să poate spune când este nervoasă sau supărată, cum ar fi 

"Am practicat asta. O sa fac tot ce-mi stă în putinţă." 

 Oferiţi copilului expresii pozitive de spus. Uneori, ajută folosirea unei fraze pozitive 

atunci când copilul se simte nervos sau se teme sau se îndoiește. De exemplu, trebuie 

să-l învăţaţi fraza "Eu sunt, eu pot, eu voi putea". Astfel, tu și copilul aţi putea veni cu 

propria sa frază sau cu ceva care are un înțeles special pentru familie. Apoi puteţi 

îndruma copilul ca atunci când începe să-și spună lucruri negative pentru el însuși, ar 

trebui să se oprească, să respire și să se gândească la fraza sa specială. 

 Model de autocunoaştere pozitivă . La fel ca în modelarea respectului de sine, este 

important să lăsați copilul să audă că vorbiţi pozitiv cu voi înşivă. Încercați astfel să 

evitați declarațiile negative și să folosiți expresii precum "nu pot", "niciodată" și 

"întotdeauna". În schimb, construiţi lucrurile pe care le-ar plăcea copilul să le spună, 

precum "Știu că azi a fost greu, dar pot încerca din nou mâine" sau "Cred că pot fi cel 

mai bun". De asemenea autocunoaşterea pozitivă vă poate ajuta și pe dumneavoastră. 
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3. Exemple de lecţii prezentate faţă ȋn faţă 
 

Relațiile sănătoase sunt legături pe care toți părinții le doresc pentru tineretul lor. În școală, 

profesorii îi învață cum să fie un bun prieten și cum să se joace bine cu ceilalți, îi învață despre 

bătăuși, mai târziu despre pubertate și "discuţia" despre sex precum și despre relațiile 

romantice sănătoase atunci când îmbătrânesc. 

 

Cum începem să învățăm tinerii despre relațiile sănătoase? 

 

1.Definiţi, modelaţi şi daţi exemplele unei relaţii sănătoase. Există mai multe modalități de a 

discuta acest lucru, dar considerându-se că toate relațiile bune trebuie să se bazeze pe 

încredere, onestitate, respect, comunicare și înțelegere este o modalitate bună de a începe 

discuţiile.O relație sănătoasă va permite ambelor părți să aibă alți prieteni, să dezvolte 

interese personale și să rămână oameni în timp ce formează un cuplu. Definirea fiecărei dintre 

aceste enumerări și explicarea exemplelor aşa cum arată ele sunt foarte importante. 

 

2. Explicați ce este o relație nesănătoasă. Există mulți factori care fac o relație nesănătoasă 

sau abuzivă.Potrivit sitului breakthecycle.org, o relație nesănătoasă se defineşte ca fiind "un 

dezechilibru în care un partener încearcă să-și exercite controlul și puterea asupra celuilalt 

prin amenințări, abuz emoțional și abuz fizic. În cea mai mare măsură, o relație nesănătoasă 

poate include înjurăturile și insultele, reținerea banilor sau a altor resurse, amenințări pentru 

izolarea unei persoane de prieteni și familie, coerciție, acte violente, urmărire și vătămări 

corporale semnificative ". 

 
 
2.Discutați abuzul în mediul digital. Tehnologia ocupă o mare parte din viața tinerilor în 

aceste zile. Comunicarea constantă și instantanee prin intermediul rețelelor sociale și al 

textului deschide larg ușa multor comportamente nesănătoase, inclusiv abuzul în mediul 

digital. Acest abuz apare atunci când o persoană utilizează tehnologia, precum telefoanele 

inteligente și computerele, pentru a hărțui o altă persoană, de obicei, prin mesaje text sau 

prin mass-media socială. Abuzul în mediul digital poate include: 

 Apeluri sau texte nedorite constant 

 Hărțuirea pe social media 

 Presiune pentru a trimite imagini sau conținuturi nud sau private 
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 Utilizarea de rețele sociale, texte, apeluri pentru a monitoriza locurile, 

trimite insulte sau a controla 

 Presiunea partenerului pentru parolele lor pe site-urile de social media și 

e-mail 

 

3. Ajutați-i să-şi definească limitele. Limitele personale sunt ceva pe care fiecare 

adolescent trebuie să le stabilească. Acestea protejează într-o relație împotriva abuzului 

sexual și fizic. De asemenea, le permite fiecărei persoane dintr-o relație să înțeleagă 

valorile celorlalți și ceea ce este bine și nu este în regulă. Lucrați cu copilul 

dumneavoastră pentru a identifica și articula împreună valorile și limitele personale. 

Revedeți valorile familiei și cum se traduc acestea în relații romantice. Deși este 

important ca adolescenții să înțeleagă propriile limite, este de asemenea important să 

înțelegeți că partenerul lor are anumite  limite care trebuiesc respectate. 

 

4. Căutați semnele unei relații nesănătoase și discutați. Relațiile nesănătoase sunt legate 

de lipsa respectului reciproc, nerespectarea limitelor unui partener și inegalitatea de 

putere și de control. Dacă simțiți cum copilul dumneavoastră petrece mult timp cu 

partenerul sau partenera sa și nu are timp cu familia, cu alți prieteni sau cu hobby-urile, 

atunci acesta este un semn de avertizare. Dacă observați oricare dintre cele enumerate, 

este timpul să discutați cu adolescentul. Oferiții strategii pentru a-l convinge să se retragă 

din acest tip de relație rapid și în siguranță. 
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CAPITOLUL 3. METODE NON-FORMALE ŞI INFORMALE ÎN PREDAREA 

PREVENIRII OBEZITĂŢII   

 
Cuvinte cheie: învățarea formală, învățarea non-formală, învățarea informală, învățarea 

experimentală 

 

“Spune-mi și voi uita. Arată-mi, și s-ar putea sa-mi 

amintesc. Implicați-mă și voi înțelege.” Confucius 

 
3.1.Definirea învățării non-formale 
 

Invăţarea VET mixtă în domeniul prevenirii obezității și abilităţi de promovare a unui 

stil de viață sănătos se bazează pe învățarea non-formală. 

Asistentele, profesorii și asistenții sociali învață constant peste tot și în orice moment.  

Nu trece nici o zi care să nu conducă la dobăndirea de aptitudini, cunoștințe și/sau 

competențe suplimentare pentru toți indivizii.Pentru persoanele aflate în afara sistemului de 

educație și formare inițială, în special adulții, este foarte probabil ca învățarea, care are loc 

acasă, la locul de muncă sau în altă parte, să fie mult mai importantă, relevantă și 

semnificativă decât tipul de învățare care apare în situaţiile formale. 

Pentru a dezvolta o concepție mai largă a educației, este esențial să avem o înțelegere 

clară a celor trei tipuri principale de învățare - învățare formală, non-formală și informală. 

 (UNESCO 2006, pagina 39):  

Învățarea formală reprezintă învățarea continuă, cu intenţia de a fi permanentă, 

pentru asistenți, profesori și lucrători sociali, care are loc într-un context organizat și structurat 

(colegii tehnice, școlile VET și universități). 

Învățarea non-formală (NFL) cuprinde învățarea încorporată în activități de educație 

planificate, organizate și susținute care sunt în afara instituțiilor de învățământ formale. Oferă 

studii planificate, organizate și susținute, care se află în afara instituțiilor de educație formală. 
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Oferă oportunități de învățare alternative pentru persoanele de toate vârstele care nu au 

acces la educația formală sau au nevoie de cunoștințe de viață specifice pentru a depăși 

diferite obstacole. Învățarea non-formală este intenționată din punctul de vedere al elevului. 

Învățarea informală este un proces prin care asistenții, profesorii și lucrătorii sociali 

dobândesc valori, abilități și cunoștințe din experiențele și activitățile zilnice, precum și 

influențele educaționale și resursele din mediul lor - de la familie și vecini, de la muncă și joc,  

timp liber, bibliotecă, mass-media și altele. Este continuă și ocazională pentru fiecare individ, 

în afara situației organizate a educației formale sau non-formale. 

 

Metode de învăţare 

Învățarea formală Învățarea non-formală Învățarea informală 

Furnizată de o instituție de 

învățământ 

Nu este furnizată de o 

instituție de învățământ 

Nu este furnizată de o 

instituție de învățământ 

Este structurată (în termenii 

obiectivelor de învățare, de 

suport și de timp) 

Este structurată Nu este structurată 

Intenționată (din perspectiva 

cursantului) 

Intenționată  Neintenționată 

Conduce la certificări / 

calificări recunoscute 

Nu conduce la certificări / 

calificări recunoscute 

Nu conduce la certificări / 

calificări recunoscute 

 

Sursă: Sinergiile dintre educația formală și cea non-formală. O prezentare generală a bunelor practici. UNESCO, 

2006. 

Caracteristica definitorie a educației non-formale este aceea că este o completare, 

alternativă și / sau o completare a educației formale în cadrul procesului de învățare pe tot 

parcursul vieții indivizilor. Este prevăzută să garanteze dreptul de acces la educație pentru toți. 

Se ocupă de oamenii de toate vârstele, dar nu aplică neapărat o cale sau structură continuă; 

poate să aibă o durată scurtă și/sau o intensitate scăzută și este de obicei oferită sub formă de 

cursuri scurte, ateliere sau seminarii. 

Învățarea mixtă, educațională VET privind prevenirea obezității și abilităţilor de 

promovare a unui stil de viață sănătos conduce ori la calificări care nu sunt recunoscute 



                                                                                                  

                                                                

05 Correct IT! - Metodologie pentru formatorii  VET în prevenirea obezității și abilități de promovare a unui stil de viață sănătos trainers in obesity prevention and 

healthy lifestyle skills 
 

Pa
ge

 2
2 

precum calificări oficiale de către autoritățile educaționale naționale relevante ori nu conduce 

la nici o calificare. 

 

Fig.2. Structura învățării la locul de muncă 

Sursa: https://academy.capgemini.nl/en/topic/what-workplace-learning  

 

Conform statisticii 70% din învățare are loc la muncă, 20% provine de la colegii și 

manager și doar 10% provine din sala de clasă. Intrebarea este cum putem face ca întreaga 

muncă de 100% sa fie un întreg reunit? Instruirea VET mixtă în domeniul prevenirii obezității și 

abilităţilor de promovare a unui stil de viață sănătos va ajuta asistenții, profesorii și lucrătorii 

sociali să dezvolte un set de abilități flexibile pentru a naviga cu succes astăzi în mediul de 

informare. 

Cu alte cuvinte, se oferă noi căi de învățare pentru alte modalități de lucru. Ceea ce se 

cere este o persoană care are capacitatea de a căuta și de a găsi răspunsuri, de a gândi critic 

informațiile, de a crea noi căi, de a analiza probleme complexe, de a lua decizii pe baza 

informațiilor disponibile și de a colabora cu oamenii potriviți pentru a realiza lucrurile. 
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3.2 Metode de predare și învățare NFE, folosite la cursul de pregatire IT CORECT!  
 

Paleta largă privind metodele de predare și învățare nonformală derivă direct din 

trăsăturile esențiale ale educației non-formale. Aceste metode permit asistenților medicali, 

profesorilor și lucrătorilor sociali să îmbunătățească starea de sănătate a colegilor lor și să le 

sporească bunăstarea. 

Metodele de predare și învățare non-formale, utilizate în cursul de formare IT 

CORECT!, le putem clasifica în 4 categorii: 

1. Metode bazate pe comunicare: de tip gheață sau încălzire. 

2. Metode bazate pe activități: jocuri de rol, studii de caz, jocuri, teatru deschis, excursii 

pe teren. 

3. Metode orientate pe mediul social: team building, discuții în grup, discuții în grupuri 

mici. 

4. Metode auto-direcționate: analiza filmului, reflecție 

Mai jos puteți găsi explicații și instrucțiuni ale acestor metode. 

Icebreaker: activități scurte active cu o durată de +/- 5 minute, care permit să vă 

bucurați, să depăşiti stresul, să vă sporească concentrația, să fiți ușor, simplu de implementat 

şi care de obicei nu necesită o pregătire specială și materială; poate fi tare și haotic. 

Important: nu trebuie să se repete în cadrul aceluiași eveniment. 

Incălzirea: este ca o pauză de gheață deoarece relaxează și energizează participanții, 

fiind folosită după ce toată lumea se cunoaște, de obicei la începutul unei sesiuni de 

antrenament dimineața sau după-amiaza. 

Analiza filmului: Această activitate de învățare le permite elevilor să profeseze fie prin 

a fi spectatori critici sau prin examinarea filmului. Scopul final al acestei activități este de a 

ajuta elevii să dobândească mai multe idei și răspunsuri critice la vizionarea filmului. 

Urmărirea unui film conduce la o serie de gânduri abstracte. Acesta ajută cursanții să 

dobândească cunoștințe aprofundate, să-şi dezvolte înterpretarea critică și să implice activ 

studenții în procesul de formare. Înainte de a decide folosirea videoproiectorului în scopuri 

didactice, este vital să se urmareasca în prealabil toate materialele care trebuie prezentate 
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elevilor, pentru a evita conținutul inutil sau necorespunzător. De asemenea, ar putea fi util să 

se analizeze planurile cu lecții de la alte instituții pentru a vedea ideile în care a fost utilizat 

videoclipul şi subiectele lor de actualitate. Dacă un videoclip a fost ales pentru a descrie un 

anumit subiect, poate face el acest lucru în mod succint și eficient? 

Un plan de lecție care implică un material video ar putea fi gândit în termenii a trei 

faze distincte: 

-    Pre-vizualizare. Înainte de vizualizare, este important să pregătiți elevii la ceea ce 

urmează să vadă, pentru a-i putea introduce într-un subiect larg. Exercițiile de pre-vizionare, 

precum cartografierea minții, ii pot ajuta la focalizarea atenției. 

      -   Vizualizare. Elevilor li se pot acorda sarcini simple pentru a le efectua, în timp ce 

urmăresc un videoclip astfel ajutându-i să se angajeze în conținutul videoclipurilor. 

      -     Post-vizualizare. Multe tipuri diferite de activități ar putea urma de la vizionarea unui 

videoclip. Conținutul ar putea fi folosit pentru a începe o discuție, rapoarte individuale ar 

putea fi scrise din perspective diferite sau elevii ar putea juca rolul unor scenarii suplimentare. 

Construirea de echipe: cuprinde sarcinile care contribuie la crearea unui grup dintr-o 

echipă, un grup coeziv cu obiective, valori și istorii commune, la crearea un sentiment de 

coeziune, la clarificarea rolurilor, ajutor la înțelegerea impactului pe care comportamentul 

uman îl are asupra echipei; la transmiterea unei experiențe directe prin interacțiune, la 

dezvoltarea încrederii si la permiterea unui contact fizic. Este important să se ia în considerare 

disponibilitatea grupului activ și în funcție de acest model, complexitatea sarcinilor lor.De 

asemenea este important ca locul de muncă să fie posibil. 

Jocul: reprezintă o provocare diferită, care conţine un element competitiv.Trebuie să 

se acorde atenție oricărui subiect/problemă, să se cunoască reciproc şi să se dezvolte 

cooperarea. De obicei, se ia puțin timp şi se adaptează cu ușurință la nevoile celor de nivel 

înalt. Este important să se sprijine punerea în aplicare a regulilor și să se asigure siguranța 

jocului. 

Joc de rol: reprezintă formularea situațiilor din viața reală; luarea unor decizii practice 

în situații apropiate de viața reală. Participanții acționează și reacționează la ceea ce se 

întâmplă pe cont propriu, fără roluri definite. La locul de muncă este un grad ridicat de 
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realism și oferă feedback imediat.  Necesită pregătire și timp. Puteți folosi jocurile de rol 

pentru a permite participanților să practice noul comportament pe care l-au învățat, să 

experimenteze noi perspective sau să vină cu soluții la o problemă comună. Puteți să vă jucați 

singur sau să lăsați participanții să creeze o dramatizare proprie. Este Important să se ia in 

considere dezbaterile de după simulare. 

 Joc de dramă deschisă – o dramă cu probleme deschise este ca un joc de rol deoarece 

ilustrează o problemă sau un conflict familiar participanților, dar este lăsat nerezolvat pentru 

a stimula discuția și gândirea critică. Poate fi creat de facilitator sau de un grup și, ca și joculul 

de rol, poate fi jucat de participanți singuri, de facilitatori sau de participanți împreună. Acesta 

poate fi scris în detaliu sau pur și simplu discutat pe o schiță, practicat și revizuit de 

participanții care pot avea abilități limitate de literație. 

Un studiu de caz: constă în căutarea soluțiilor la situații bazate pe povestea vieții (cu 

detalii pentru a înțelege analiza problemelor și găsirea de soluții). Trebuie să dezvolte 

gândirea critică, abilitățile analitice, să învețe să se distingă faptele și ipotezele. Să necesite 

mult timp, un context şi să ia în considerare cazul vieții reale și subiectul studiului. 

Demonstraţii – O demonstrație este o performanță structurată a unei activități cu 

scopul de a arăta mai degrabă decât a spune pur și simplu unui public cum se face. O 

demonstrație descoperă unele informații pe care le-ați prezentat într-o explicație sau o 

discuție. Este esențial să vă strângeți toate materialele și să practicați demonstrația în 

prealabil, astfel încât audiența dumneavoastră să fie convinsă că este suficient de ușor să se 

încerce de unul singur. 

Excursii – O excursie pe teren reprezintă un loc unde participanții pot vedea un 

exemplu real de viață al unei activități sau o situație care îi privește. 

Discuții în grup – O discuție în grup este o prezentare a unei probleme de către mai 

mulți oameni de resurse umane care stau oficial la o masă în fața unui public. De obicei, 

fiecare prezentator vorbește pe scurt despre subiect și apoi un moderator solicită întrebări 

din partea publicului. Moderatorul introduce prezentatorii, păstrează discuția pe această 

temă în limitele de timp, și rezumă discuția de la sfârșitul sesiunii. 
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Discuții în grupuri mici - O discuție de grup mic este o sesiune scurtă, structurată, în 

care trei sau cinci participanți își schimbă opiniile despre un anumit subiect sau realizează 

împreună o sarcină. De obicei, facilitatorul începe o sesiune prezentând pe scurt un subiect 

unui grup mare și apoi stabileşte o sarcină clară pentru a fi realizată de către grupurile mai 

mici. 

Apoi facilitatorul împarte grupul în grupuri mai mici, fie cerând participanților să contorizeze 

("toate numerele merg împreună", etc.) sau pur și simplu să împartă  grupul în mulţimi mai 

mici în funcție de locul unde stau oamenii. 

Pentru a cunoaste cum se conduc discuțiile de grup, se pot naviga urmatoarele linkuri: 

https://teachingcommons.stanford.edu/resources/teaching /small-groups-and-

discussions/how-lead-discussion.  

 

De asemenea, mai multe metode se pot găsi la adresa: 

http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jm0042e/7.7.html  

 
3.3 Tehnici de evaluare pentru atelierele de formare 

 

Evaluarea este importantă pentru formatori în direcționarea și orientarea predării și 

învățării. Evaluarea ajută formatorul să descopere nevoile cursanților. Evaluarea ajută 

formatorii să evalueze la ce nivel au ajuns rezultatele învățării. Rezultatele evaluării arată 

formatorului care sunt efectele dobândite sau competențele (precum cunoștințele, abilitățile 

și atitudinile / comportamentele) dobândite / îmbunătățite de către asistenți medicali, 

profesori și asistenți sociali în fiecare activitate planificată a antrenamentului și la ce nivel au 

ajuns. 

La sfârșitul fiecărei activități sau sesiuni de educație non-formală, trebuie acordat un 

timp de aproximativ cincisprezece minute pentru evaluare. Întrucât participanții sunt deseori 

epuizați după o activitate întreagă de zi, vor avea nevoie ca evaluarea sa fie scurtă, 

interesantă de făcut și variată în funcţie de formatul ales. 
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Există câteva posibilități ale acestei activităţi: 

CARDURI DE EVALUARE: Sunt distribuite participanților cam 3x5 cărți (sau sunt scrise pe 

o bucată de hârtie) si răspunsurile la aceste întrebări: 

Chiar mi-a placut... 

Sunt încă confuză despre ... 

Sper... 

TRĂIRI: Sunt desenate o serie de trei fețe pe plicuri mari, una cu o față nefericită, una cu 

fața confuză și ultima cu o față zâmbitoare. Plicurile sunt aşezate pe perete. Participanții sunt 

rugaţi să introducă în plic un top de hârtie sau alt tip de contor în care să arate cel mai bine 

modul în care se simt cu privire la activitatea anterioară, la sesiunea de până acum sau la 

orice doreşte evaluarea. Se părăseşte camera în timp ce participanții își plasează în mod 

individual hârtiile în plicuri. Când se întorc, se numără în fiecare plic cu voce tare și se cer 

informații despre motivul pentru care sunt mulțumiți, confuzi sau nefericiți. 

EVALUAREA "CUM SĂ" : Acest tip de evaluare este mai lungă decât cele două exemple 

anterioare. Este atât de tip formativ (program intermediar, pentru ajustarea nevoilor 

participanților) cât şi de tip sumativ (sfârșitul programului, pentru a determina dacă 

obiectivele au fost îndeplinite). 

Se împarte tabla de scris sau graficele în două coloane și se etichetează "Puncte forte" 

și "Probleme care trebuiesc rezolvate". Participanții sunt rugaţi să descrie într-o sesiune de 

brainstorm atât lucrurile bune despre program, cât și lucrurile care trebuiesc îmbunătățite. 

Problemele care trebuiesc rezolvate ar trebui să fie exprimate printr-o declarație "cum să", 

sau cu alte cuvinte "cum să oferiți mâncare caldă la prânz" sau "cum să oferiți participanților 

materiale scrise înainte de începerea sesiunii". Deșii participanții ar putea avea nevoie de 

asistență la început pentru acest tip de declaraţie, ei vor dobândi în curând noi abilităţi și vor 

descoperi că au început să-și sugereze propriile idei despre modul în care aceste probleme 

pot fi rezolvate. O astfel de evaluare se concentrează pe soluții şi nu pe simpla nemulțumire 

față de program, ceea ce sporește sentimentul de responsabilitate al participanților pentru 

activitate și este mai ușor și pentru sentimentele facilitatorilor. 
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5. Orientări pentru planificarea programelor de formare participativă 

Un program eficient de formare are un început, un mijloc și un sfârșit, fie că este vorba 

despre o sesiune de jumătate de zi, fie de un program de o lună. În mod normal, un program 

de formare începe cu icebreaker sau cunoașterea activităților dumneavoastră și se termină cu 

planificări pentru viitor și evaluări ale programului. Programul de formare ar trebui să urmeze 

o succesiune logică, atât în cadrul sesiunilor individuale, cât și în cursul general al programului. 

Mai jos sunt prezentate 2 tabele: 

 

Cum să reușești în planificarea programelor de pregătire pentru NFE 

Dacă doriți să REUŞIŢI, trebuie să: Dacă  faci, o vei face. 

Stabiliți o sarcină succintă și clară în loc să predați 

și să puneți întrebări. 

Împărțiți puterea. 

Utilizați materiale cu mai mulţi senzori "pe mâini", 

decât să vă bazați numai pe comunicarea verbală. 

Extinderea bazei de participare. 

Creați un climat informal, relaxat. Starea egală. 

Alegeți activități producătoare de creștere. Evoluția talentelor, conducerea, respectul 

reciproc. 

 

Evocaţi sentimente, convingeri, nevoi, îndoieli 

percepții, aspirații. 

Asigurați relevanța. 

Încurajați creativitatea, analiza, planificarea stimei 

de sine, inventivitatea și abilitățile. 

Îmbunătățiți încrederea personală. 

Descentralizarea acțiunilor de luare a deciziilor. Dezvoltați capacitatea pentru practică. 

Sursă: https://bit.ly/2RksbZo 

 

Educatorii și formatorii știu foarte bine că nu există o metodă și un material pentru a face ca 

ședințele de învățare să aibă success și să fie eficiente. Înțelegerea diferitelor metode și 

materiale pentru utilizarea lor în diferite contexte ale învățării va conduce la o modalitate 

variată și interesantă de a atrage atenția elevilor. Planificarea autodezvoltării profesorului pare 

a fi cheia succesului dumneavoastră, deoarece cu cât există mai multă senzație de încredere în 
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sine și claritate a obiectivelor dumneavostră profesionale, cu atât mai bine succesul 

dumneavoastră în procesul de învățare este garantat. 

 

6. Recunoașterea rezultatelor învățării non-formale 

 Asistentele, profesorii și lucrătorii sociali își îmbunătățesc rezultatele de învățare sau 

competențele (adică cunoștințele, abilitățile și atitudinile / comportamentele) în timpul 

formării. Formatorii evaluează un nou nivel al acestor rezultate. Apoi în etapa următoare se 

recunosc aceste rezultate. 

Recunoașterea rezultatelor NFL (și a învățării in-formale) este un proces sensibil și 

complex. Multe țări din Europa și din întreaga lume au înțeles importanța existenței unui 

sistem educațional holistic și incluziv, recunoscând astfel NFE-ul și în primul rând rezultatele 

lui. 

În funcție de țară, se folosesc foarte multe instrumente și mecanisme pentru a introduce pe 

deplin și mai bine procesul de recunoaștere. De exemplu, oamenii din Spania au posibilitatea 

de a trece un test pentru acordarea certificatului de profesionist, acceptat pe piața muncii din 

Spania și cu care persoanele au posibilitatea de a accesa sistemul de învățare de-a lungul 

vieții. Norvegia are un document similar de acordare de valute calificărilor indiferent de modul 

în care au fost dobândite prin implementarea așa-numitului "pașaport de competențe". 

Slovenia, pe de altă parte, este dedicată recunoașterii calificărilor prin intermediul 

Calificărilor Profesionale Naționale. 

Elveția, Danemarca, Austria și Cehia analizează în mod continuu diferitele avantajele 

recunoașterii rezultatelor NFL-ului, iar Irlanda, Islanda, Italia și Norvegia au în vedere revenirea 

la sistemele LLL pentru a răspunde provocărilor crescânde ale șomajului prin fricțiune. 

Concludent în Norvegia, Africa de Sud și Irlanda, prin intermediul mecanismelor de 

recunoaștere, persoanele pot deține o calificare care anterior a fost acordată doar de sistemul 

oficial. În cazurile în care recunoașterea rezultatelor NFL nu conduce la calificare, este necesar 

să existe o alternativă concretă, cum ar fi pașaportul de calificare sau portofoliul de învățare. 

Acest lucru reflectă aspirațiile indivizilor de a identifica, documenta și utiliza în plus 

competența dobândită prin învățarea non-formală și informală. 
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Potrivit raportului OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), există 

5 pași pentru ca procesul de recunoaștere să aibă loc. Unele dintre țările europene au trecut 

prin câteva etape, dar numai câteva au trecut prin întregul proces: 

 Primul pas a constat în identificare și documentare - identificarea a ceea ce cineva știe 

sau poate face și de obicei urmată de înregistrare. Este reprezentată de o etapă 

personală, eventual cu îndrumări externe. 

 Al doilea pas constă în stabilirea a ceea ce cineva ştie sau poate face. Aceasta poate fi o 

etapă personală de autoevaluare sau ar putea implica dependența de un evaluator 

extern. 

 Al treilea pas este validarea - stabilirea faptului că ceea ce se știe sau se poate face 

îndeplinește anumite cerințe, standard. Astfel, nivelul de performanță este stabilit și 

necesită implicarea unei terțe părți. Australia și Canada au populații indigene. 

Universitatea Brandon, din Manitoba, este implicată într-un proiect cu Primele Națiuni 

de a dezvolta recunoașterea rezultatelor învățării non-formale și informale. După cum 

confirmă cercetarea realizată în Saskatchewan, această abordare este cu atât mai 

promițătoare, cu cât oamenii aborigeni valorifică învățarea pe tot parcursul vieții prin 

experiență dobandită din învățarea spirituală, emoțională, fizică și intelectuală. Prin 

comparație, abordarea învățării formale occidentale tinde să se concentreze în primul 

rând pe învățarea intelectuală. (OECD, Report 2010) 

 Al patrulea pas este certificarea. Aceasta afirma că ceea ce știe cineva sau poate face 

îndeplinește anumite cerințe și necesită atribuirea unui document care să ateste acest 

lucru. Totodată, se necesită şi implicarea unei autorități acreditate pentru a certifica 

performanța și, eventual, nivelul acesteia.  

 Ultimul pas este recunoașterea socială– Ea consta în acceptarea de către societate a 

ceea ce știe sau poate face cineva. În cele din urmă, ar fi posibil ca un proces de 

recunoaștere să ofere calificări echivalente cu cele obținute prin învățarea formală. 

Ca răspuns la cererile crescânde de recunoaștere a rezultatelor NFE și NFL și pe baza 

inițiativelor, comunicărilor și programelor menționate anterior, UE a dezvoltat următoarele 

instrumente concrete care răspund direct acestor cerințe: 
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Europass este creat în 2004 ca un cadru de calificare și competență care oferă tinerilor 

europeni posibilitatea de a avea o imagine clară a aptitudinilor, competențelor și calificărilor 

lor, în cadrul UE. Europass oferă oportunitatea pentru europeni de a-și arăta abilitățile prin 

intermediul a 5 formulare: CV-ul Europass, pașaportul lingvistic, mobilitatea, diploma și 

certificatul suplimentar. Cadrul european al calificărilor (EQF) este un cadru de referință care 

leagă sistemele de calificări ale țărilor din întreaga Europă. Cele două obiective constau în 

promovarea mobilității cetățenilor între țări și facilitarea învățării pe tot parcursul vieții. Se 

aplică tuturor tipurilor de educație, formare și calificare, de la școală la învățământul 

universitar, de formare și profesional. EQF este unul dintre motoarele principale pentru 

reforme, în conformitate cu orientările sale, multe state membre își dezvoltă NQF pe baza 

rezultatelor învățării, încurajând astfel LLL prin promovarea validării NFL și IFL. Prin 

intermediul acestor inițiative, comunicări, programe și alte instrumente special amenajate, 

cele mai bune practici educaționale din Europa vor fi păstrate iar modelele europene de 

cooperare consolidate vor fi promovate pentru dezvoltarea unor referințe europene comune. 
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CAPITOLUL 4. CUM EDUCĂM COPIII  

Cuvinte cheie: Prevenirea obezității, abordarea pozitivă, metodologia, pedagogia, educația, 

copiii. 

 

4.1. Pentru o educație terapeutică (ET) 

 

Educația terapeutică (ET) este un proces de terapie și de prevenire a obezității în copilărie. 

Este o intervenție care vizează promovarea unui stil de viață mai bun și condițiile de sănătate 

pentru persoanele implicate, precum copiii și familiile. De fapt, problemele legate de 

alimentație și comportamentele alimentare nu implică numai tinerii, ci întreaga familie și 

caracteristicile lor. 

Scopul unei intervenții axate pe subiectele studiului nostru de cercetare sunt următoarele: 

a) să învețe despre obezitate ca o patologie și efectele ei asupra sănătății (știu); 

b) să învețe principiile și regulile unui stil de viață sănătos (știu); 

c) să învețe rolul mass-mediei în ceea ce privește obezitatea, cu referire specială la 

publicitatea alimentară (știu); 

d) să învețe importanța activității fizice față de un stil de viață sedentar (știți); 

e) să se ocupe de tratamentele potențiale competent sugerate (știu cum să procedăm); 

f) să aplice principiile unei diete sănătoase și cele ale activității fizice pentru a îmbunătăți 

stilul de viață și condițiile de sănătate (știu cum să procedăm); 

g) să prevină împrejurările potențiale și complicațiile inevitabile (știu cum să fie). 

 

Obiective: 

a) îmbunătățirea condițiilor de sănătate; 

b) să promoveze autonomia alegerii; 

c) să promoveze responsabilitatea. 

 

Scopurile și obiectivele care pot fi atinse prin implementarea unor metodologii și tehnici 

educaționale specifice vor fi constitui cuprinsul paginilor următoare. 

 

 

4.2. Pasul unu: Construiți o rețea de specialiști în școli și familii 

 

Abordarea aleasă ca integrator de fond al acțiunilor de educație terapeutică (ET) se 

bazează, mai presus de toate, pe promovarea a ceea ce se numește "alianță terapeutică" în 
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literatură. Este un termen împrumutat de la psihoterapie, care indică pactul dintre medic și 

pacient vizând împărtășirea obiectivelor și metodelor de tratament pentru a construi un front 

comun şi solid împotriva bolii. Abordarea pe care dorim să o descriem aici constă în 

construirea unei "echipe de îngrijire" în jurul copilului, în care fiecare membru interacționează 

cu ceilalți implicați în relație, în scopul sprijinirii copiiilor care-şi gestionează problemele legate 

de sănătatea lor. Această relație se bazează pe respect, încredere și colaborare, iar cadrele 

didactice și educatori, părinții și personalul medical trebuie să fie incluși în acesta. Conform 

modelului de îngrijire a copilului și a familiei, copiii se află în centrul acțiunilor cu specificul și 

nevoile (indiferent dacă sunt educaționale, psihologice sau emoțional-afective) adecvate 

vârstei lor. Familia, așa cum s-a văzut, poate acționa ca susținător pentru copiii lor, dar numai 

în cazul în care familia este susținută în mod adecvat. 

"Echipa de îngrijire" include toți profesioniștii din domeniul sănătății copiilor: 

 

a) pediatrii de familie (PFC): reprezinta profesionişti în prevenirea obezităţii în copilărie 

prin promovarea acţiunilor de protecţie sau interceptarea timpurie a oricăror probleme 

legate de greutate (sau monitorizarea antropometrică). Ei joacă un rol-cheie în procesul 

de informare și de formare a părinților, argumentând schimbarea obiceiurilor 

alimentare în vederea unui stil de viață corect și practicarea activității fizice; 

b) pediatrii din spital: ei se ocupă de tratarea copiilor cu obezitate severă; 

c) dieteticieni: promovează schimbări în calitatea alegerii alimentelor, co-construiesc o 

dietă adecvată nivelului de dezvoltare al copiilor, atât pentru copiii înșiși și cu familia, 

dar și față de preferințele alimentare ale copilului. Dieticienii pot sugera, de asemenea, 

moduri diferite de gătit și pot învăţa copii și părinții modul corect de a interpreta 

etichetele produselor alimentare; 

d) experți în educația fizică: promovează activitatea fizică în sala de gimnastică cu scopul 

de a planifica și sprijini activitatea fizică programată (educația fizică) și activitatea fizică 

liberă (mersul pe jos, jocul în aer liber etc.), precum și reducerea distanţei și a situațiilor 

de sedentarism; 

e) psihologi: susțin psihologic persoanele, sprijină motivația familială și implicarea activă, 

reprezentând un ghid al educației terapeutice, în scopul încurajării unei  schimbări spre 

promovarea bunăstării și a sănătății; 

f) medici sportivi: evaluează nivelul activității fizice a copiilor și al familiei și "prescriu" 

activitatea fizică personalizată. 

 

Modelul de educație terapeutică (ET) pe care dorim să-l creeam aici include un conținut 

esențial și implică în mod activ familiile, exploatând cunoștințele și abilitățile aflate deja în 

posesia lor. 
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Educatorul și ceilalți membri ai echipei de îngrijire trebuie să folosească următoarele 

instrumente: 

a) comunicare eficientă; 

b) simularea aptitudinilor gestuale; 

c) construirea unei liste control de intervenție; 

d) explicarea unei broșuri educaționale. 

 

Co-construiți calea educațională: Interviu preliminar cu familia 

 
Abordarea îngrijirii centrată pe copil și familie se bazează pe acțiunile de educație 

terapeutică (ET) propuse și necesită implicarea familiei încă de la începutul cursului de 

formare care se desfășoară atât la activități de grup, cât și activități individuale. Aceasta 

deoarece comportamentele și stilurile alimentare sunt învățate din familie. Pe de o parte, 

familiile sunt locul unde se regasesc stereotipurile cele mai puternice și semnificative în 

legătură cu alimentele și bolile legate de acestea; pe de altă parte, în familii este posibil să se 

facă schimbări semnificative în gândirea intelectuală, atitudinile și comportamentele legate de 

conceptele de sănătate, boală, obezitate și stil de viață sănătos. 

Interviul preliminar de grup realizat de echipa de îngrijire implicată în proiect este o 

reflecție asupra posibilelor comportamente disfuncționale care favorizează excesul de 

greutate (tabelul 1).Discuția se finalizează prin întrebări deschise cu privire la încurajarea 

narațiunii  unor "poveşti alimentare" ale fiecărei singure familii implicate în proiect. Fiecare 

dintre ele va avea apoi posibilitatea de a continua călătoria în mod individual. Ultima strategie 

este utilă în special în cazul manifestării bolilor în copilărie. 

Scopul este de a promova abilitarea, adică creșterea culturală și îngrijirea conștientă și 

autonomă în alegere vieții și sănătății și sprijinirea auto-eficacității părinților și copiilor. 

 

 

BMI Gradul excesului de greutate 

z-scor Repartiţia Vârstă < 5 ani Vârstă > 5 ani 

≥ 1 - < 2 ≥ 85 - < 97.7° Riscul excesului de 

greutate 

Excesul de greutate 

≥ 2 - < 3 ≥ 97.7 - < 99.9° Excesul de greutate Obezitate 

≥ 3 ≥ 99.9° Obezitate Obezitatea severă 

    

Tabel 1. Gradul de exces de greutate în funcție de vârsta copilului 
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Etapa a doua: Lucrul cu copiii: Activități și strategii educative și narative pentru 

prevenirea obezității și abilităţile de promovare a unui stil de viață sănătos 

 

Următoarele activități au ca scop principal informarea copiilor ("corective" în cazul în care 

sunt supraponderali ori obezi sau "preventivi" în cazul în care au o greutate normală) cu 

privire la toate aspectele legate de tratamentul și prevenirea obezității și abilităţile de 

promovare a un stil de viaţă sănătos. În același timp, aceste activități permit reconstituirea 

experiențelor emoționale legate în mod inevitabil de ele, ea fiind esențială şi în educația 

terapeutică (ET). 

Cursul este împărțit în următoarele unități de învățământ: 

 

1)obezitatea: cauze și riscuri pentru sănătate; 

2)învățareaalimentară: educație nutrițională; 

3)modificarea stilului de viață: strategii de prevenire și activitate fizică. 

 

Unitatea 1 - Obezitatea: cauze și riscuri pentru sănătate 

 

Această unitate este realizată de către educator, pediatrul alegerii libere și psihologul. 

În primul rând, se introduce un videoclip intitulat Winnie the Poohil îl întâlnește pe Rabbit. În 

videoclip, Winnie The Pooh merge și-l întâlnește pe Rabbit, dar nu poate ieși din casa 

prietenului său, după ce au sărbătorit cu miere, pentru că se blochează la ușa de la intrare. 

Astfel, Rabbit trebuie să-l cheme pe Christopher Robin să rezolve problema. 

După vizionarea videoclipului, educatorul începe o discuție gratuită, încercând să înțeleagă 

videoclipul. Discuția poate fi motivată de câteva întrebări simple, cum ar fi: "De ce Winnie the 

Pooh mănâncă toată mierea?" Sau "Ce se întâmplă cu Winnie the Pooh după ce mănâncă?". 

Apoi se continua cu explicarea câtorva concepte esențiale: să cunoaștem factorii care 

contribuie la obezitate, să recunoaștem simptomele obezității, să cunoaștem indicele de masă 

corporală și să învăţăm despre factorii de risc asociați cu obezitatea. 

După prezentarea succintă a principalelor concepte legate de subiectele de discuție, se 

furnizează o foaie de lucru după cum se arată în Caseta 1.  

 

Carte de lucru și cartelă de text a unității 

Pentru primul ciclu de elevi de școală primară 

 

OBEZITATE 

 

1- Ce este obezitatea? 
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2- Care sunt siptomele? 

Ce este indicele de masa corporala? 

Care sunt riscurile legate de obezitate? 

 

Box 1. Caiet de lucru și carnet de testare a unității pentru primul ciclu de elevi de școală 

primară 

 

Unitatea 2 - Învățarea după mâncare: Educația nutrițională 

 

Această unitate este realizată de către educator, pediatrul alegerii libere, dieteticianul și 

psihologul. Ea oferă informații despre conținutul alimentelor, cu referire în special la principiile 

nutriționale și la grupurile de alimente, precum și cheltuielile cu energia, elementele de bază 

privind siguranța alimentară, informarea cu privire la marketingul din media și publicitatea 

jocurilor alimentare și, în cele din urmă, principiile unei alimentații corecte. 

Unitatea propune materiale audio-vizuale specifice, în timp ce partea care este mai strâns 

legată de marketingul media și publicitatea jocurilor va trece printr-o propunere operativă a 

unei cercetări care se va desfășura acasă, cu sprijinul părinților: cercetarea principalelor 

campanii publicitare de alimente pentru copii, imprimate sau video. Într-o întâlnire ulterioară, 

aceste campanii de publicitate vor fi discutate și părinților şi li se va permite să participe, 

deoarece este important să se sublinieze tehnicile unui mesaj publicitar care este aproape 

întotdeauna înșelător și ar putea duce la dobândirea unor obiceiuri alimentare incorecte. 

Apoi, pe baza discuției, vom continua și vom schița principiile de bază ale unei alimentații 

corecte. 

 

Unitatea 3 - Modificarea stilului de viață: strategii de prevenire și activitate fizică 

 

Această unitate este realizată de către educator, pediatru la liberă alegere, dietetician, 

psiholog și medic sportiv. Materialele audio-vizuale vor fi folosite pentru a atinge obiectivul și 

pentru a compara principiile și regulile unui stil de viață sănătos (împreună cu importanța 

activității fizice în scopul menținerii unei stări psihofizică sănătoase) cu un stil de viață 

sedentar. 

După discuția despre stilul de viață sănătos, un atelier de scriere este propus. Fiecare copil 

va fi sprijinit de către echipa în elaborarea propriei diete personalizate, pe baza propriei 

preferințe alimentare și a cunoștințelor dobândite, precum și a propriului program de 

activitate fizică care va fi implementat în decurs de o lună. 

Această lucrare va fi documentată de un jurnal de alimente în care copiii vor lua notițele 

zilnice despre comportamentul lor în ceea ce privește alimentația (caseta 2).  
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JURNAL ALIMENTAR 

 

Nume 

Prenume 

Clasa 

Inălţime 

Greutate 

 

 

DATA  ZI 

TIMP LOC MANCARE 
& 

BAUTURI 

CANTITATE EXTRA CANTITATE 

MIC DEJUN 

 

     

GUSTARE 1 

 

     

PRÂNZ 

 

     

GUSTARE 2 

 

     

CINĂ 

 

     

 

Box 2. Exemplu de jurnal de alimente pentru elevii din școală primară 

  

Pasul al treilea: către o evaluare formativă 

 

După o lună, întreaga echipă deține prima întâlnire de evaluare pentru a estima 

eficacitatea proiectului educațional terapeutic (ET). Obiectivul lui constă în evaluarea relațiilor 

de familie și a abilităților părintești, creșterea cunoștințelor privind cauzele obezității, 

promovarea căutării la o schimbare, preferarea activității fizice spre un stil de viață sedentar și 

verificarea rezultatelor dietei personalizate zilnice. 

Laboratorul autobiografic este metoda care se așteaptă să fie folosită, deoarece permite 

împărtășirea poveștilor, experiențelor, emoțiilor într-un proces extrem de profitabil în ceea ce 

privește construirea împuternicirii personale a copiilor. 
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Apoi, are loc o întâlnire cu copiii și aceasta devine o oportunitate de a analiza jurnalele 

alimentare, de a le compara și de a interveni, acolo unde este necesar, cu acțiuni corective. 

O lună mai târziu vor avea loc încă două întâlniri, unul cu părinții și altul cu copiii: ambele 

întâlniri sunt similare celor anterioare și au scopul de a monitoriza rezultatele obținute și de a 

oferi, acolo unde este necesar, întăriri pozitive. 

 

Pasul patru: Urmărirea 

 

Acesta reprezintă momentul de evaluare sumativă. Este vital să se realizeze 3 și 6 luni 

după începerea proiectului pentru a evita abandonul episoadelor care ar putea infirma 

rezultatele obținute. 

Educația terapeutică (ET) își propune să ofere pacienților un rol activ în ceea ce 

privește prevenirea obezității și abilităţi de promovare a unui stil de viață sănătos. Obiectivele 

de bază ale unei căi educaționale terapeutice sunt următoarele: 

 

a) Îmbunătățirea condițiilor de sănătate ale persoanelor implicate; 

b) Promovarea autonomiei de alegere; 

c) Promovarea sentimentului de responsabilitate. 

 

Pentru a preveni apariția comportamentelor disfuncționale sau pentru a le trata, nu este 

suficient să se ofere informații noi, ci este necesar să se poată stimula căile narative destinate 

schimbului de experiențe, sentimente, dispoziții, şi pentru a permite persoanelor implicate să-

și descrie sentimentele și să ajungă la o soluție. Din aceste motive, se crede că educația 

terapeutică (ET) poate fi, în special pentru grupul de vârstă pediatrică, un nou instrument de 

tratament eficient și cel mai indicat și funcțional în tratamentul obezității infantile, deoarece 

este caracterizat printr-o abordare centrată pe persoană și pe contextul său de dezvoltare 

semnificativă, familia. Este un set de intervenții caracterizate printr-o abordare care a fost 

definită ca îngrijirea centrată pe copil și familie și care pare să fie capabilă să răspundă în mod 

adecvat la particularitățile subiecților implicați. 

Datorită acțiunilor de predare planificate, este posibil să oferim indivizilor și familiei o nouă 

metodă de management și organizare, care se realizează nu numai prin teorie, ci și, mai ales, 

printr-o practică bazată pe comportamente care reprezintă modalități diferite de la cele 

obișnuite.În acest fel, copiii devin experți și promotori ai propriei sănătăți, urmând o cale care, 

în mod ideal, poate continua pe tot parcursul vieții, determinând creșterea lor ca adulți 

sănătoși, capabili să-și aleagă și să-și ghideze conștient stilul de viață. 
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CAPITOLUL 5. EVALUAREA, REFLECŢIA, AUTOEVALUAREA 

Cuvinte cheie: Evaluarea, reflecţia, autoevaluarea, rezultate, impact 

 

“Fără o autoevaluare adecvată, eșecul este inevitabil” John Wooden 

 

Evaluarea poate deveni o resursă valoroasă pentru cei care doresc să se perfecţioneze în mod 

constant și să obțină cel mai bun nivel de performanță la care pot ajunge. Rezultatele se vor 

îmbunătăți, odată ce un program sau o activitate este bine construită și evaluată în mod 

constant, astfel încât să devină mai eficientă și să perceapă calificările şi abilitățile exacte care 

se așteaptă să fie învățate. 

 

Potrivit lui Rosset și Sheldon (2001), evaluarea este un proces de examinare a unui program 

sau a unei activități pentru a determina ce funcționează, ce nu funcţionează și de ce. Acest 

lucru oferă programele de învățare și formare, și acționează ca un model de îmbunătățire. 

Evaluarea poate fi un instrument critic, nu un scop, pentru progresul și succesul unui program 

sau al unei activități. 

 

5.1 Estimarea nevoii de evaluare  

 

Un pas logic în evaluarea unui program este definirea clară a necesității evaluării și a 

obiectivelor pe care ar trebui să le atingă. Ne putem întreba "Care este scopul evaluării? sau 

de ce avem nevoie de o evaluare? " 

Ei bine, în primul rând, se doreşte evaluarea eficacităţii programului, se vrea sa se vada dacă 

ceea ce s-a propus cu programul s-a realizat, se foloseste evaluarea pentru a se putea 

perfecționa programul, pentru a se îmbunătăți calitatea serviciilor, pentru a se asigura 

responsabilitatea și, ulterior, dar nu şi în ultimul rând, daca s-a furnizat partenerilor și grupului 

țintă dovezi că ceea ce am facut este cel mai important. 

Cine va ajuta această evaluare? Ei bine, pe întreaga toată lumea. Costurile evaluării s-a dovedit 

a merita în comparație cu beneficiile. Dacă înțelegem clar care este scopul evaluării efectuate, 

putem decide mai ușor ce tip de date trebuie să colectăm și, în cele din urmă, ce fel de 

evaluare trebuie efectuată. Următoarea secțiune se referă la principalele tipuri de evaluare.  
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5.2 Tipuri majore de evaluare 

 

Există mai multe tipuri de evaluari, fiecare dintre ele cu diferite niveluri de atins. 

 

În primul rând, există o evaluare formativă, numită și internă, și este folosită pentru a evalua 

un program de-alungul avansării sale si pe durata formării sale cu scopul de a face din timp 

eventualele îmbunătățiri. 

 

De asemenea, ajută la clarificarea programului."Evaluarea formativă este, de asemenea, utilă 

în analizarea materialelor de studiu, învățarea și realizările studenților, eficacitatea 

profesorilor și așa mai departe. Acest tip de evaluare este în primul rând un proces de 

construire care acumulează o serie de componente ale unor noi materiale, abilități și 

probleme într-un întreg complet ", a declarat Wally Guyot (1978) 

 

Când se începe un nou curs, o activitate sau chiar un program, evaluarea formativă vă poate 

ajuta. Aceasta va contribui la dezvoltarea programului. 

De exemplu, se pot pune întrebări precum: 

"Cum putem îmbunătăți programul?" 

“Ce strategii ar fi utile pentru a face programul mai atractiv? " 

"Este programul livrat bine?" 

"Informația a ajuns la grupul țintă așa cum am așteptat?" 

 

În al doilea rând, evaluarea sumară, denumită și evaluare externă, oferă date despre cât de 

eficient sau util a fost programul. Acest lucru se aplică cel mai bine la sfârșitul unui program și 

este o metodă bună de a judeca dacă o activitate sau un program merită. 

 

Putem folosi diferite instrumente pentru a aduna activităţile unui program. Sondajele, 

observațiile directe, testele, chestionarele, toate acestea pot fi utile în plus față de o strategie 

de evaluare bună și bine structurată. După analizarea datelor, putem determina dacă ar trebui 

să continuăm programul / activitatea sau nu. Mai mult, ea ne ajută să ne extindem viziunea de 

mai sus sau opinia personală și subiectivă. 

În această situație, putem pune întrebări cum ar fi: 

 “Ar trebui să ținem clasa în această locație din nou?” 

“Este avantajos să extindeți clasele și în alte școli?” 

“Ar trebui să continuăm să investim timpul și energia în această activitate?” 

“Aceste rezultate sunt satisfăcătoare pentru formarea sau activitatea propusă?” 
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Fig. 1 Tipuri de evaluări 

 

Al treilea tip de evaluare este evaluarea procesului, care determină dacă un program sau o 

activitate a fost desfășurată așa cum a fost planificată sau terminată cum s-a propus. De cele 

mai multe ori, este important deoarece se concentrează pe cât de bine a fost implementat un 

program. Acest lucru ne poate ajuta să găsim problemele programului și să determinăm de ce 

programul s-a schimbat în timp. 

 

Acest tip de evaluare ar trebui efectuat de mai multe ori pentru a identifica și corecta 

neajunsurile neintenționate. Dacă un program nu atinge un anumit scop, acest tip de evaluare 

ar putea analiza defecţiunile aparute înainte de a deveni o problemă și ar afecta întregul 

programul.Oricare ar fi obiectivul, evaluarea procesului se concentrează pe cât de bine 

funcționează programul și se adresează materialelor și activităților grupului țintă. 

Unele întrebări pe care le putem pune pot fi: 

„ Participanții au primit materialele pregătite?” 

“Programul își îndeplinește obiectivele pentru a oferi numărul de ore anunțate?” 

“A fost formarea eficientă în îndeplinirea obiectivelor de recrutare ale participanților?” 

 

Cel de-al patrulea tip de evaluare este reprezentată de evaluarea rezultatelor. Aceasta are ca 

scop măsurarea efectelor predării asupra celor care au participat la procesul de invatare. Ea 

are în vedere schimbările de comportament și atitudini care pot fi dificil de evaluat, schimbări 
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în înțelegerea programului și practicile care rezultă din activitățile programului.Acest tip de 

măsuri ale evaluare se modifică cu cel puțin șase luni după implementarea programului, având 

efecte și beneficii pe termen lung. 

Pentru acest tip de evaluare, putem pune întrebări cum ar fi:  

“Participanții au aplicat metodele învățate în munca lor” 

“Programul a fost util în activitățile zilnice ale cursantului” 

“Care sunt rezultatele observate în rândul participanților la interviul de urmărire” 

 

În cele din urmă, evaluarea impactului, stabileşte rezultatele dorite și nedorite, ceea ce a fost 

planificat să se întâmple și ce nu, ce a fost dorit și ce s-a realizat. De asemenea, se axează pe 

schimbări pe termen lung, pe rezultatele unei activități sau ale unui program. 

 

Această metodă poate fi utilizată pentru a vedea care este impactul pe care îl are programul 

sau pentru a ajusta politicile și a măsura rezultatele în studii longitudinale și în grupuri de 

comparație. 

 

Unele dintre întrebările pe care le putem pune în acest tip de evaluare pot fi: 

 “Ce abilități ar lipsi participanțiilor dacă nu vor urma la programul nostru?" 

“Modificările comportamentale pot fi atribuite programului?” 

“Ce atribuţii s-ar aplica celor care termină programul?”  

 

Studiile de caz pot fi foarte eficiente în înțelegerea modului în care părţile unei lecții se 

potrivesc împreună și cum anumite elemente (implementarea, contextul și alți factori) pot 

produce rezultatul dorit. Ele ne ajută să evaluăm rezultatele pozitive ale metodelor și 

instrumentelor utilizate și ne oferă o modalitate eficientă din punctul de vedere al costului 

astfel încât schimbările de proces sa ofere rezultatele dorite. 

De exemplu, în broșură, în anexa 3 la Modulul 1, Cauzele obezității și riscurile pentru sănătate, 

avem studiul de caz al lui Tommy. 

 

Aceste studii de caz susţin realismul prin exemple și servesc rolul unei hărți a minţii, 

introducându-ne pe noi înşine în poveste. Ea poate avea o funcție exploratorie, descriptivă 

care ajută la generarea de idei mai mult decât sa fie descrise exemple simple. 

De asemenea, studiile de caz se concentrează pe examinarea legăturilor dintre ceea ce se 

aplică în lumea reală și seturi de standarde și norme. Astfel se face legătura cu rezultatele 

observate, precum rezultatele rezultatelor. 
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5.3 Metode de evaluare 

 

În efortul de a determina calitatea rezultatelor și a progresului, avem la dispoziție un arsenal 

de metode și instrumente de evaluare. 

Metoda de evaluare este o modalitate prin care cadrul didactic "oferă studenților capacitatea 

de a-si prezenta cunoștințele dobandite, capacitățile pe care le stăpânesc, măsurate cu o 

varietate de instrumente adecvate scopului propus". 

Instrumentul de evaluare este un element constitutiv al metodei, prin care studentul devine 

conștient de sarcina evaluată. 

El este cel care "o pune așa, astfel încât obiectivele de evaluare și propunerea aleasă să atingă 

obiectivul propus". 

Alegerea metodei potrivite și a instrumentului de evaluare este o decizie importantă pentru o 

propunere de evaluare pertinentă și utilă. 

Profesorul belgian Gilbert De Landsheere a spus: O evaluare exactă a educației nu va fi 

niciodată posibilă cu ajutorul unui instrument unic și universal. Trebuie să ne concentrăm ferm 

asupra unei abordări multidimensionale (...) " Stanciu, M. p.284. (2003). 

 
  

 

Fig. 2 – Process de evaluare 
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Dacă luăm exercițiul din Modulul 2 al Curriculumului (2.1.1. Compoziția și măsurarea 

corpului), în care profesorul va introduce pe scurt metodele de măsurare ale corpului, apoi va 

împărți clasa în grupuri de câte două, cerând studenților să folosească stadiometrul (dacă este 

disponibil) și / sau picometrul partenerului și înregistrarea măsurătorilor.După înregistrare, 

fiecare elev trebuie să-și raporteze evaluarea măsurătorilor efectuate și semnificația lor 

pentru sănătate. 

Evaluarea este foarte bună în procesul de a acționa sau de a lua decizii, ea oferind informațiile 

necesare pentru reglementarea și îmbunătățirea activității didactice, prin luarea unor măsuri 

corespunzătoare situației de instruire. 

Folosind activitățile educaționale, evaluarea este concepută pentru a obține cunoștințe și 

aprecieri utilizând schimbările aduse de studenți în toate planurile lor de personalitate 

(intelectuale, afective, psihomotorii, capacități creative etc.). 

Esența acțiunii de evaluare este de a cunoaște efectele activității urmărite, îmbunătățind 

procesul în etapele următoare. 

Rezultatele găsite pot fi apreciate și aplicate corespunzător în măsura în care componentele 

procesului sunt conectate didactic și cu întreaga activitate. 

 

Unele dintre "instrumentele" pe care le putem folosi în evaluare sunt: 

 

Focus grup – interviuri în grup, desfășurate ca o discuție cu aproximativ 8 persoane, care  are 

ca scop conectarea dinamicii sociale și culturale, ea devinind din ce în ce mai detaliată. 

Participanții adesea interacționează cu informațiile noi care sunt împărtășite și le oferă o nouă 

perspectivă asupra subiectului.Organizarea unor focus-grupuri este mai dificilă decât 

interviurile individuale, dar are un potențial mai mare pentru unii membri să influențeze pe 

ceilalți.De asemenea, acest instrument de evaluare funcționează cel mai bine dacă persoanele 

se simt în siguranță între ele. 

 

 

Observare – această metodă poate fi foarte subiectivă pentru "observatorul naiv", dar pentru 

ochiul antrenat, poate fi un instrument foarte precis și fiabil. Pentru ca acest lucru să 

funcționeze, observatorul trebuie să înțeleagă procesul și să îl descrie în detaliu. Putem fi un 

simplu observator, pasiv la acțiune sau putem să ne angajăm în el precum un evaluator. 

Observarea oferă, de asemenea, evaluatorului un proces mai deschis și inductiv de explorare, 

care conduce la constatări, el fiind mai puțin constrâns de noțiunile incluse în protocoalele de 

evaluare. Chiar dacă datele observaționale sunt mai greu de analizat, în principal datorită 

volumului său, ele oferă o nouă perspectivă activă asupra procesului. 
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Dialog/ Sondaj de evaluare– nu este un instrument distinctiv de evaluare. Discutarea despre 

constatări poate oferi adesea evaluatorului experiențe deosebite. Participanții pot evidenția 

preocupări care necesita multa atentie in perfecţionarea procesului. 

 

5.4 Importanța reflecției 

 

Ce este capacitatea reflecția și cum putem învăța din ea? 

 

Reflecția este procesul de învățare prin reflectarea experienței noastre, cu scopul de a învăța 

din el. Deseori, uităm cât de important este să reflectăm asupra a ceea ce am învățat și asupra 

modului în care au fost utila informatia sau cum am aplicat ceea ce am învățat. Facem acțiuni 

sau experiențe în mod individual și pierdem experiența de învățare din toate oportunitățile. 

Ne referim la aceasta ca la o "înțelegere episodică a realității" sau ca la crearea de experiențe 

și la găsirea unui sens la ele. Acest tip de învățare implică reflecție. 

Reflecția are multe forme. Putem să ne gândim la modul a ceea ce facem, sporind sensul, sau 

dacă experiențele noastre îmbunătățesc învățarea și încurajează înțelegerea noastră. 

De fiecare dată când ne gândim la o experiență, ne ajutăm mintea să realizeze legături 

semnificative și să ne stimuleze propria noastră dezvoltare. 

Putem controla învățarea, astfel încât reflecția să fi un instrument excelent atunci când este 

folosită în mod corespunzător, singură sau printre altele. 

 

Schimbul de experiență cu alții poate să ne extindă viziunea și chiar să ne ofere o mai bună 

înțelegere a emoției,prin extragerea de informații cognitive și emoționale din mai multe surse 

(vizuale, auditive, kinestezice și tactile). 

 

De exemplu, putem învăța cum să acționăm într-o singură situație, de a reflecta (sintetiza și 

evalua datele) asupra unei situații similare pe care o întâlneşte cineva, un context originar din 

ceea ce a fost învățat anterior. 

 “Este posibil să reflectăm asupra unei experiențe, mai ales atunci când reflectăm la un nivel 

superficial (renumărare sau raport), fără a evalua această experiență. Este dificil (dar nu 

imposibil) să evaluăm o experiență fără a reflecta asupra acelei experiențe (Johnson, 2015). " 

 

Dacă ne structurăm programul sau cursul cu ajutorul capacitatii noastre de reflectie, ne 

asigurăm că toată lumea este pe deplin atentă și înţelege din ceea ce învață. Intr-o astfel de 

organizare toată lumea devine creator, nu doar un simplu ascultător. 
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Există mai multe metode (reflecția ghidată, discuții, interviuri, interogări, păstrarea unui log 

sau a unui jurnal, reflecția bazată pe un model) de a asigura strategii metacognitive bune, 

ținundu-se seama și de faptul că ar putea apărea unele probleme de dezvoltare.  

 

Invatarea unei persoane cum să poata reflecta poate părea simplă, dar este în strânsă legătură 

cu dezvoltarea abilităților de citire și scriere. Din fericire, există metode de stimulare a 

capacităţii de reflecției dezvoltand astfel si  meta-cunoașterea. 

 

De asemenea, reflecția ca o perspectivă evaluativă ne poate ajuta să îmbunătățim considerabil 

întrebările urmatoare: 

Ce a funcționat bine și ce nu a funcționat bine? 

Ce voi face la fel  data viitoare și ce voi face diferit? 

 

5.5 Autoevaluarea 

Prin autoevaluare și reflecție, elevii descoperă cum să-și evalueze propriile cunoștințe pentru a 

le îmbunătăți. Pentru a deveni competenți în evaluarea propriilor cunoștințe, elevii trebuie să 

stabilească obiective clare.  

De asemenea, aceștia ar trebui să-și definească propriul concept referitor la ce înseamnă să 

realizeze o treabă bună, cum ar trebui furnizat feedback-ul și să-și perfecționeze propria 

muncă înainte de a o aplica. 

După finalizarea procesului de evaluare, elevii trebuie să reflecte asupra punctelor forte și a 

punctelor slabe ale muncii lor, să facă planuri de îmbunătățire și să integreze sarcina cu ce-au 

invatat anterioar. 

 
Fig. 3 – Procesul de autoevaluare 
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Autoevaluarea poate include: 

Sesiuni de scris 

Dezbateri  

Reflecţia 

Autoevaluarea 

Interviuri 

 

Folosind această metodă, le cerem elevilor să-și revizuiască activitatea, astfel încât să 

stabilească ceea ce trebuie să îmbunătățească cu scopul de a analiza ce au învățat, cum au 

învățat și unde există încă probleme. 

 

Prin aceste proceduri, cursanții îşi evaluează progresul în cunoștințele dobandite, abilitățile, 

strategiile, procesele și atitudinile. Strategia "Evaluarea proiectelor" are numeroase secțiuni 

ale evaluărilor de auto-reflecție cu scopul de a ajuta cursanții să-și evalueze eforturile 

individuale, participarea lor la potentialul grupului, sa-si evalueze procesele de gândire, 

sarcinile și prezentările lor scrise, precum și performanța lor în aptitudini și procese. 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Ghid de autoevaluare 
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CAPITOLUL 6. PAŞI DINCOLO DE CURRICULUM. CUM SE ORGANIZEAZĂ 

ACTIVITĂŢILE ŞI EVENIMENTELE DE PREVENIRE  

Cuvinte cheie: informare, promovarea sănătății, seminar, campanie, social media 

 

Participarea la cursul mixt  VET pentru prevenirea obezităţii şi abilitatile de promovare a 

unui stil de viata sanatos (https://correct-itcourse.eu) reprezintă o iniţiativă de consolidare a 

luptei împotriva obezităţii infantile. Asistenții medicali, profesorii și asistenții sociali care au 

beneficiat de un astfel de curs au devenit persoane resurse in predare și învățare, precum și in 

activități de promovare a sănătății, facilitându-le activitatea în comunitate. Ei au dobândit 

cunoștințe, abilități și competențe, precum și metodologii și metode de predare care le permit 

să îmbunătățească sănătatea și să-și sporească starea de bine. 

Ei sunt consideraţi experți de către copii, părinți, bunici, colegi deoarece li se poate 

adresa o întrebare, o preocupare pentru ceva sau o problemă de sănătate in scopul de a 

obține informații în timp ce sunt îndrumaţi la un plan de acțiune direct sau prin telefon. De 

asemenea, pot recomanda prevenirea obezității prin resurse eficiente online și pot ajuta 

clienții/pacienții să decidă ce site-uri web și ce informații sunt într-adevăr potrivite pentru 

acest subiect. 

Când se lucrează în cadrul unui model de promovare a sănătății, fiecare interacțiune cu 

un client poate fi o intervenție educațională. De asemenea, fiecare interacțiune cu un clien 

sau pacient este o oportunitate de a discuta despre stilul de viață sănătos, alimentele 

sănătoase sau importanța educației fizice. Asistenții medicali, profesorii și asistenții sociali pot 

practica constant strategiile de promovare a sănătății. Recunoașterea acestor interacțiuni 

subtile, dar eficiente, este importantă în definirea acestor specialiști ca promotori de sănătate. 

De asemenea, pot practica predarea sănătăţii într-o varietate de evenimente organizate, 

implicând alți profesioniști cu experienţă in domeniul sănătății sau membrii ai comunității și 

resurselor și de asemenea un număr mai mare de clienți/pacienți cu un impact mare asupra 

prevenirii obezității și a promovării stilului de viață sănătos la școală, in spitale, la unitati, in 
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cartier, la sat sau la nivel comunitar. 

În acest ultim capitol vor fi sprijini asistenții, profesorii și lucrătorii sociali care își iau în 

serios rolul de persoane resursă în prevenirea obezității și in promovarea stilului de viață 

sănătos oferind idei și resurse practice și de ajutor la planificarea, facilitarea și evaluarea 

promovării sănătății in diferite campanii de informare, seminarii și ateliere de lucru sau alte 

evenimente comunitare, care implica efectiv publicul. 

Cum să planificați, să organizați și să evaluați o campanie de prevenire a obezității și o 

campanie de promovare a unui stil de viață sănătos. 

Găzduirea unei campanii de informare în comunitatea dumneavoastră este o mare 

oportunitate de a începe o conversație în curs de desfășurare cu privire la obezitate. Acest 

lucru poate evolua, de asemenea, la nivel comunitar pentru a opri un stil de viață dăunător. Ea 

face, de asemenea, loc pentru aceste discuții dificile. 

Campania dumneavostră ar trebui să vă ajute să vă educați comunitatea pe un anumit subiect 

(alegeri dietetice sănătoase, hidratare, activitate fizică, alăptare etc.) prin împărtășirea 

informațiilor de bază și furnizarea de exemple. Acest lucru va ajuta membrii comunitățiilor 

școlilor sau sănătății să aibă conversații despre sănătate creascând astfel gradul de informare. 

De asemenea, aceasta va conduce la inceperea procesului de prevenire. 

Orice campanie de informare trebuie să includă următorii pași. Acestea vă vor ajuta să 

preveniti obezitatea și sa informati comunitățiilr cu privire la subiectul sănătății. 

 

1.Alegeți subiectul sau obiectivele 

Primul pas în stabilirea unei campanii este de a decide ce doriți să realizați. Acestea vor fi 

obiectivele de la inceput. Obiectivele dumneavoastră ar trebui să includă câteva lucruri 

diferite, dar sa se axeze pe punctul principal pe care doriți să îl depășiți. 

Aceste obiective ar trebui să se concentreze pe probleme majore, precum: 

Cea mai bună prevenire oprește problemelor reale ale comunității în timp. În găsirea 

obiectivelor dumneavoastră, trebuie se identifice care sunt principalele probleme ale 

populației dumneavoastră țintă. Există câteva modalități de a ști care sunt problemele pe care 
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trebuie să le analizăm: 

- Autoritatea dumneavoastră, angajatoare colectează informații despre comunitatea 

dumneavoastră? 

- Membrii comunității dumneavoastră doresc mai multe informații despre o anumită 

problemă sau ați fost rugați să oferiți asistență sau informații despre un anumit subiect? 

Obiectivele trebuiesc măsurate. 

După ce știți ceea ce doriți ca campania de informare să realizeze, este important să știți 

cum veți atinge aceste obiective. Informarea este excelentă, dar este nevoie de mai mult timp 

pentru prevenirea ei reală. Partea de identificare a obiectivelor dumneavoastră este de a ști 

cum este atins succesul. Măsurarea succesului poate veni din mai multe domenii, în care 

unele includ: 

 Diferite grupuri de comunitati pe care le educati 

 Numărul de persoane care utilizează resursele 

 Creșterea numărului de persoane care raportează preocupările 

 Feedback-ul colectat de la comunitate, de la școală, de la  unitatea asistenței sociale, 

de la  municipalitate 

 Anchetele oficiale ale comunității și opiniile acestora 

 Numărul de persoane care participă la evenimente și activități de informare 

Aceste măsuri ar trebui să fie specifice, realiste și orientate in timp. Acestea vă vor ajuta 

să cunoașteți impactul pe care il are campania dumneavoastră, să oferiți un motiv pentru 

banii pe care îi cheltuiți pe resursele promoționale și să influențați partenerii din comunitate, 

din școală, din unitatea de asistență socială, din municipalitate. Știind mai întâi obiectivele 

dumneavoastră pentru campanie, aceasta vă va ajuta să vă planificați programul, 

evenimentele și să vă concentrați atenția asupra trainingului de informare. 

 

 

 

2. Găsirea resursele 
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Campaniile de informare au nevoie de multe resurse. Ar trebui să aveți un buget stabilit 

pentru implementarea campaniei. Banii nu sunt singura resursă pe care o veți folosi. Resursele 

necesare pentru o bună campanie de informare sunt urmatoarele. 

 

o Identificarea sprijinului dumneavoastră 

Începând cu colegii dumneavoastră, va trebui să obțineți sprijin lor pentru eforturile 

dumneavoastră. Părinții și bunicii vor dori, de asemenea, să vi se alăture în activitățile de 

prevenire a obezității. Sigur că vor să știe problemele pe care doriți să le adresați și să 

înțeleagă de ce credeți că este o problemă în comunitatea dumneavoastră. 

De asemenea, autoritățile publice și alte părți interesate ar trebui să fie informate 

înainte de a începe campania. Acestea pot oferi sugestii de luat în considerare înainte și în 

timpul procesului de campanie. Astfel se poate schimba modul în care vă veți atinge 

obiectivele. 

o Bani 

Inainte de a începe este important a ştii cât de mulți bani trebuie cheltuiți pentru 

campania dumneavoastră. Acest lucru va determina modul în care veți face publicitate pentru 

campania dumneavoastră, precum necesitatea de a plăti pentru anunțurile în mass-media sau 

timpul pentru a vorbi despre evenimentul dumneavoastră la radio. 

Când luați în considerare banii, trebuie să vă petreceți timp învățând ceea ce ati făcut și 

ceea ce nu ati făcut cu ei, astfel încât să nu-i risipiți. Dacă este stabilit bugetul din acest an, 

urmăriți ce funcționează bine, ceea ce nu a mers  și impactul pe care l-a avut Campania 

dumneavoastră. Utilizați această opțiune pentru a afla cum să vă ajustați bugetul pentru anul 

viitor. 

o Timp 

Timpul este o resursă importantă, mai ales dacă aveți alte locuri de muncă sau doar 

câțiva oameni care să vă ajute la evenimente. Când planificați calendarul pentru campania 

dumneavoastră, gândiți-vă cu atenție cât de mult timp necesită fiecare eveniment pe care il 

cereţi. Trebuie sa stiți cât timp va trenuie pentru a planifica, organiza și pregăti evenimentele. 

Trebuie să decideți dacă veți avea nevoie de voluntari sau ajutor de la alte programe și cât 
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timp vor acorda acestea pentru a aduce succes campania dumneavostră. 

o Marketing și materiale promoționale 

Campaniile de informare folosesc adesea materiale promoționale pentru a spori 

interesul evenimentului dumneavoastră.Aceste materiale promoționale sunt esențiale pentru 

orice campanie deoarece oferă o modalitate pasivă de a permite persoanei să le primească şi 

să plece mai departe cu informații și o formare pe subiectul dumneavoastră. 

Materialele de marketing și de promovare apar în două moduri: 

 Materiale promoționale achiziționate dintr-o sursă mai largă, care oferă comunității 

dumneavoastră o înțelegere a subiectului la nivel național. 

 Materiale promoționale care evidențiază lucruri și informații despre subiect și 

comunitatea dumneavoastră. Este posibil să includeți și evenimente suplimentare în 

comunitatea dumneavoastră pe același subiect. 

Trainingul de învățare mixtă VET din domeniul prevenirii obezității și abilitatilor de 

promovare a unui modul de viață sănătos vă oferă o gamă largă de materiale promoționale și 

fişe de informare pe care le puteți utiliza în campaniile dumneavoastră. 

 

Iată câteva exemple:

 

Sursa: https://imgur.com/a/fgslA 
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Sursa: https://www.sta.co.uk/news/2015/07/06/join-stanleys-childhood-obesity-

awareness-campaign/ 

 

Rețineți că oamenii și în special copiii sunt atrași de interesul nostru atât vizual cât şi prin 

atingere, astfel încât materialele dumneavoastră de marketing să poată fi acceptate de 

publicul țintă. Aceste materiale de marketing folosite pentru campania de prevenire a 

obezității se pot schimba în timp și trebuie recreate frecvent. Când cumpărați sau realizați 

materiale promoționale, luați în considerare materialele sau manualele care pot dura mai 

mult și au nevoie de mai puțină muncă pentru a fi rearanjate sau refăcute. 

Plasați comenzile din timp, pentru a vă asigura că ele sosesc înainte de a începe 

campania de informare. Resursele determină modul în care veţi prezenta campania de 

informare pe un anumit subiect și tipul de evenimente pe care le puteti oferi. Ca și obiective, 

este important să folositi aceste resurse înainte de a merge mai departe cu orice altă parte a 

campaniei. 

 

 

 

3. Segmentarea publicului 

Atunci când stabiliți o campanie de prevenire a obezității, va trebui să cunoașteți 
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diferitele grupuri care vor fi ţintite. Un obiectiv specific al campaniei dumneavoastră ar putea 

fi educarea copiilor să mănânce fructe și legume sau educarea părinților in a face mai multă 

eduactie fizică cu copiii lor. Acesta este un exemplu al unui segment din publicul care va 

necesita informații specifice. 

Gândiți-vă la posibila ajungere a campaniei dumneavoastră în afara segmentului 

dumneavoastră de public. Apoi, luati în considerare cine altcineva ar putea beneficia de 

informații și cum veți ajunge la acei oameni. Publicul dumneavoastră va varia în funcție de 

fiecare comunitate, însă se poate clasifica  in trei segmente de public comune: 

 Persoanele care dăunează sau riscă să facă rău în ceea ce privește problema 

informării. 

 Persoanele afectate de această problemă în comunitate sau care sunt expuse 

riscului de a fi afectate de problema informării. 

 Membrii Comunității. 

 

Este important să determinați care grupă va fi în centrul atenției dumneavoastră și cât 

de multă informație și educație puteți oferi fiecărui grup. 

Primul pas este să vă uitați la fiecare dintre obiectivele dumneavoastră și apoi să utilizați 

fiecare obiectiv in a vă organiza munca cu diferite grupuri sau segmente de public.Când vă 

uitați la fiecare obiectiv, este important să înțelegeți ce obiectiv se aplică fiecărui grup și cât de 

multă informație și educație puteți oferi fiecărui grup.  

Fiecare grup va fi influenţat de diferite informații și evenimente. La infiinţarea 

campaniei, este, de asemenea, important să știți cât de mult din resursele dumneavoastră 

puteți cheltui pe diferite grupuri sau segmente de public. 

Ultimul pas este eficiența. Aceasta înseamnă că doriți să ajungeți la cei mai mulți 

oameni cu cât mai puţine resurse posibile. 
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         De exemplu, puteți milita împotriva 

stigmatizării și discriminării persoanelor obeze din 

comunitatea dumneavoastră și va puteti concentra 

campania asupra activităților anti-hărţuire. 

 

  

 

4. Crearea unui program de evenimente, programe și inițiative 

Odată ce ați realizat obiectivele, cunoașteți resursele și publicul şi planificați-va 

evenimentele specifice  campaniei dumneavoastră de informare cu privire la prevenirea 

obezității. 

Tipul de evenimente pe care le organizaţi ar trebui să se bazeze pe obiectivele, resursele 

și publicul dumneavoastră pentru a include diferite campanii de informare active și pasive. 

1. O metodă de campanie pasivă utilizează materiale promoționale sau manuale pentru 

a prezenta informatia și educația cu un anumit subiect. 

2. O metodă activă de campanie poate utiliza sesiuni educaționale care oferă informații 

direct persoanelor și sunt concepute pentru a fi transmise la mai multe grupuri. 

 

Ce sunt evenimentele active sau pasive? 

o Evenimentele active necesită implicarea membrilor dumneavoastră. Aceste 

evenimente cer membrilor comunității să acorde timp și atenție programului 

dumneavoastră. El poate atinge un impact mare, dar are nevoie ca membrii 

comunității să fi implicați, necesitând un timp mai mare de la personalul 

dumneavoastră, de la voluntari și de la parteneri pentru planificare. 

 

Cateva exemple de astfel de evenimente sunt: 

– ateliere 

– seminarii 

– un târg de produse alimentare sănătoase 
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– mers pe jos, mars sau parade 

– activități de agreement pentru copii și părinți 

– tematică de dans 

– competiții sportive 

– sesiuni de gătit cu copii și părinți 

 

o Folosiți împreună evenimentele pasive și active pentru a atinge un impact optim. 

 

Când faceți calendarul pentru campanie, luați în considerare întotdeauna câte tipuri 

diferite de evenimente găzduiți. O mare campanie utilizează activități care necesită o 

participare activă, dar găzduiește și evenimente pasive în comunitate, la școală,  in unitatea de 

asistență socială sau la municipalitate. 

Când vă planificați programul, este bine să se suprapuna cu celelelalte. Mai presus de 

toate, evenimentele ar trebui să fie întotdeauna legate de obiectivele dumneavoastră. Fiecare 

eveniment pe care îl creați trebuie să îndeplinească cel puțin un obiectiv, dacă nu, chiar şi mai 

o Evenimentele pasive necesită mai puțină muncă.Acestea includ împărțirea și 

difuzarea de informații sau materiale de informare, precum: 

– broșuri, manifestări, fluturași, afișe 

– anunțuri de serviciu public 

– afișe publice 

– video scurt pentru Facebook și Instagram 

– imagini pentru Twitter și Pinterest 

– eveniment banner pe Facebook 

Evenimentele sunt pasive, deoarece nu sunt necesare eforturi mari pentru a citi materialul 

promoțional iar membrii comunității pot face acest lucru în timpul lor liber fără presiune. 

Fiți conștienți de timpul pe care voluntarii și alte programe îl iau pentru a avea success 

cu campania de prevenire a obezității. Nu trebuie să vă epuizați prea devreme în campanie 

voluntarii și alte programe. Un program bun va include o combinaţie de evenimente care sunt 

răspândite în întreaga campanie. 
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multe. 

 

5. Crearea planurilor de acțiune pentru campania de prevenire a obezității 

Odată ce aveți un program și un plan pentru fiecare eveniment de prevenire a obezității și 

din campanie, trebuie sa obțineți informații specifice. Fiecare eveniment sau program necesită 

si o planificare. Planificați-vă și pregătiți-vă astfel încât voluntarii și alte programe participante 

să rămână implicate. Cu calendarul în mână, construiți liste pentru fiecare eveniment pe care 

îl găzduiți și lucrați cu aceste liste. Ideea generală de planificare ar trebui să răspundă la 

întrebările care, ce, unde, când, de ce și cum. 

 

  

Ar trebui să puteți răspunde la fiecare dintre aceste întrebări cu privire la fiecare 

element din programul dumneavoastră pentru a vă pregăti și pentru a stabili planurile pentru 

ceea ce urmează. 

 

CARE? 

include publicul sau membrii comunității pe care speraţi să îi cuprindeţi și 

voluntarii, personalul, programele suplimentare sau experții de care aveți 

nevoie pentru a face munca în campanie. 

 

CE? 

este descrierea evenimentului. Ce fel de activități se vor întâmpla 

în timpul acestui eveniment? Care sunt resursele implicate în spatele acestui 

eveniment? 

UNDE? acoperă locul în care va avea loc evenimentul și unde veți face publicitatea 

pentru evenimentul dumneavoastră. 

 

CÂND? 

include datele și orele evenimentelor și ceea ce trebuie să se întâmple până 

la eveniment. Când veți începe să faceți publicitate evenimentului și când va 

avea loc evenimentul? 

DE CE? sunt obiectivele campaniei dumneavoastră. În această întrebare"de ce", 

concentrați-vă asupra fiecărui obiectiv și a evenimentului care va îndeplini 

obiectivul. Includeți în această întrebare cum intenționați să atingeți 

obiectivul. 

 

CUM? 

include metodele pe care le folosiți pentru a face publicitate și pentru a vă 

coordona evenimentul. Acest pas trebuie să descrie ce va trebui să facă 

resursele, voluntarii și membrii personalului pentru acest eveniment. 
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6. Găsirea partenerilor 

Partenerii fac mai ușoară campania de informare, mai ales atunci când partenerul are 

acces la un public mai larg. Când vă desfășurați campania, nu trebuie să fiți și nu ar trebui să 

fiți singuri în eforturile voastre. 

În timpul oricărei campanii, puteți crea parteneriate puternice cu membrii ai 

comunitățiilor, ai școlilor, ai unitățiilor de asistență socială, municipală sau cu alți oameni 

influenți care sunt interesaţi de promovarea sănătății și a succesului a ceea ce doriți să 

realizați. 

Ori de câte ori te întâlnești cu un partener potențial, întreabă cum vă puteţi ajuta 

reciproc. Cunoaşterea sprijinului pe care îl puteți oferi unul altuia crește șansele de a vă crea 

relații pe termen lung. 

 

7. Implementarea planului de acțiune 

a

 

De-a lungul campaniei de prevenire a obezității, trebuie să vă concentrați asupra 

atingerii obiectivelor, ajustării lor după cât este de necesar și asupra evaluării efectului sau 

a impactului lor. Aveţi grijă de contractele sau investițiile dumneavoastră care sunt puse pe 

primul loc. Organizarea modului în care vă realizați obiectivele și modificarea planurilor pe 

măsură ce programul evoluează este acceptată. Dacă modificați sau eliminați un 

eveniment, asigurați-vă că anunțați publicul dumneavoastră, în avans, după cum este 

necesar. Cu planificarea și sprijinul adecvat, ar trebui să vă puteți adapta și întinde 

corespunzător campania. Atunci când se desfășoară o campanie mai lungă, poate aparea si 

oboseala studiului lui. Cursurile dumneavoastră educaționale pot începe să se estompeze 

dacă aveți mai multe evenimente. Este important să aveti grijă de voi în această perioadă. 

Inundarea comunității dumneavoastră cu informații despre prevenirea obezității și 

strategiile de viață sănătoasă este întotdeauna bună, dar asigurați-vă din timp că aveți un 

sprijin bun sau resurse pentru membrii comunității. Aveți grijă să nu va pierdeți 

capacitatea de a măsura ce impact are campania dumneavoastră. Evaluați sau examinați 
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publicul dumneavoastră în timpul sau după fiecare eveniment pentru a vă asigura că le 

câștigați gândurile și feedback-ul. Aceasta reprezinta o modalitate foarte bună de a măsura 

rezultatele evenimentului într-o manieră eficientă. 

 

 8. Evaluarea campaniei de prevenire a obezității și campania de promovare a 

unui stilul de viață sănătos 

Măsurarea obiectivelor în timpul campaniei va face ca evaluarea sa fie mai uşoară. 

Colectați feedback-ul de la voluntarii și partenerii dumneavoastră în timp ce campania este în 

activa.Când măsurați obiectivele campaniei de prevenire a obezității și a modului de viață 

sănătos, trebuie să vă uitați la fiecare eveniment în parte și apoi să identificați tendințele 

comune de-alungul întregii companii. 

Revizuirea succesului fiecarui eveniment în parte poate apărea prin colectarea de 

feedback de la fiecare eveniment. Utilizarea sondajelor individuale vă permite să determinați 

ce programe funcționează mai bine decât altele sau ce informații ar putea fi de folos 

membrilor comunității. Măsurarea întregii campanii este puțin mai complicată.  

 

9. Continuarea informării continuă 

Prevenirea obezității și campaniile de promovare a stilului de viață sănătos sunt cele mai 

eficiente atunci când fac parte dintr-un program în curs de desfășurare. Dacă aveți de gând să 

petreceți cantități mari de timp pregătindu-vă pentru campania dumneavoastră specifică, 

trebuie să luați în considerare și prevenirea ei pe termen lung. 

Una dintre cele mai bune modalități de a vă desfășura campania în cursul anului este să 

continuați să găzduiți evenimente similare sau să oferiți informatii despre prevenirea obezității 

din comunitatea dumneavoastră. O altă opțiune este crearea de noi modalități de implicare a 

membrilor comunității, urmarind informațiilor acestora și construind o listă de persoane care 

ar putea fi dispuse să se ofere voluntari la evenimentele viitoare. 
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