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Acest manual oferă suport medicilor de familie, personalului medical și persoanelor cu alte 

specializări care doresc să promoveze alfabetizarea timpurie în cadrul consultațiilor medicale pe 

care le oferă și a practicii de zi cu zi. 

Manualul a fost tradus în cadrul proiectului Citesc Zilnic desfășurat de către Cluj School of Public 

Health, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babes-

Bolyai. Proiectul este inspirat de programul Reach Out and Read desfășurat în Statele Unite, 

manualul fiind dezvoltat în cadrul programului Reach Out and Read. Pentru a putea afla mai multe 

informații despre acest program, precum și despre modul în care puteți promova alfabetizarea 

timpurie vă rugăm să vizitați pagina de web: http://www.reachoutandread.org/. 

  

http://www.reachoutandread.org/
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Profesorul nu are nimic de dezvăluit în ce privește suportul financiar din parea societăților 

comerciale. Profesorul nu discută utilizarea neavizată a produselor farmaceutice și a 

dispozitivelor medicale.  

Conflict de interes 

Şcoala de Medicină de la Universitatea din Boston cere tuturor persoanelor implicate în 

dezvoltarea și prezentarea activităților de Educației Medicală Continuă să prezinte orice conflict de 

interes cu societăți comerciale. Există proceduri stabilite de Universitatea din Boston pentru a 

soluționa conflictele de interes.          

Public țintă  

Medicii de familie, orice personal medical și alte părți interesate.  

Nevoile educaționale discutate în manual   

Având în vedere corelația semnificativă statistic dintre nivelul de alfabetizare scăzut  și statutul 

socio-economic scăzut, medicul de familie are o ocazie unică de a îmbunătăți dezvoltarea 

abilităților de vocabular expresiv și receptiv.. Acest lucru este posibil prin promovarea expunerii 

copiilor la cititul cu voce tare și prin introducerea acestei promovări în rândul părinților ca practică 

în cadrul vizitelor medicale. 

Mulțumiri  

Reach Out and Read Comitetul pentru Planificare 

Abigail Dalton  

Reach Out and Read Coordonator al programului național 

Barbara Ducharme  

Reach Out and Read Directorul al cursului de formare  

Elisabeth Duursma, PhD  

Reach Out and Read Director al inițiativelor de cercetare   

Trisha Ross  

Reach Out and Read Asistent al programului național   

Nici una dintre persoanele menționate mai sus nu are nimic de dezvăluit în ce privește suportul 

financiar din parea societăților comerciale. Profesorul nu discută utilizarea neavizată a 

produselor farmaceutice și a dispozitivelor medicale.  



          

 

Condiții de utilizare 

Aceste materiale și toate celelalte materiale oferite în cadrul activităților de Educație  Medicală 

Continuă sunt destinate exclusiv în scopul  sprijinirii programelor de Educație  Medicala Continuă, 

menite pentru cei care lucrează  în domeniul sănătății. Orice parte care nu lucrează în domeniul 

sănătății și care își asumă folosirea acestor materiale își asumă responsabilitatea deplină şi riscurile 

în cazul interpretării nepotrivite a informației.  Universitatea din Boston nu oferă  garanții cu 

privire la corectitudinea, integritatea, actualitatea, comercializarea sau adaptarea materialelor 

pentru diferite scopuri. Universitatea din Boston nu este responsabilă pentru orice decizie sau 

acțiune bazată pr preluarea informației din aceste material. În nici un caz, informațiile prezentate 

în acest material nu trebuie să fie folosite ca un substitut pentru sprijinul de specialitate.  

 

Politica de Confidențialitate  

Biroul de Educație Medicală Continuă aderă codului de etică din cadrul Universității din Boston 

(http://www.bu.edu/cme/policies/privacy_policy.html). 
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Obiectivele manualului 

 

În urma parcurgerii acestul manual veți putea: 

 Descrie cele trei componente  pe care le puteți folosi în cabinetul dumneavoastră pentru a 

promova alfabetizarea timpurie 

 Identifica și alege cărțile potrivite pentru pacienții cu o vârstă cuprinsă între 6 luni şi 5 ani 

 Explica părinților importanța expunerii copiilor la cititul cu voce tare pentru dezvoltarea 

vocabularului  și a nivelului de alfabetizare al acestora 

 Înțelege modul în care sala de aşteptare a cabinetului dumneavoastră poate sprijini procesul 

de alfabetizare timpurie 

 Cunoaște rezultatele de cercetare care sprijină importanța cititului în îmbunătățirea 

nivelului de alfabetizare timpurie 

Fiecare modul prezentat în acest manual conține aspectele necesare pentru promovarea 

alfabetizării timpurii în cabinetul dumneavoastră. 
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Modulul 1: Promovarea cititului în cabinetul dumneavoastră 

1. Descrie scopul şi modelul programului 

2. Identifică cele trei componente ale programului 

Modulul 2:  Importanța cărților în viața copiilor 

1. Descrie importanța cărților în dezvoltarea limbajului şi în îmbunătățirea nivelului de 

alfabetizare în rândul copiilor 

2. Explică relația între statutul socio-economic și nivelul de alfabetizare 

3. Descrie rolul medicilor de familie în promovarea alfabetizării timpurii 

4. Identifică componentele de succes  ale programului din sala de aşteptare şi examinare a 

pacienților 

Modulul 3: Desfăşurarea programului în timpul vizitelor medicale 

1. Identifică cărțile potrivite pentru fiecare vârstă 

2. Prezintă caracteristicile unei vizite medicale eficiente în promovarea alfabetizării 

Modulul 4: Rezultatele studiilor care adresează alfabetizarea timpurie 

1. Prezintă rezultatele de cercetare care fac referire la intervențiile de alfabetizare și 

comportamentele de lectură a părintilor, atitudinile față de lectură și abilitățile lingvistice 

ale copiilor 



          

 

Modulul 1: Promovarea cititului în cabinetul dumneavoastră 
 

Introducere 

Misiunea programului 

Modelul programului 

Motivele pentru a participa în program  

 

 

Introducere 

Vă mulțumim pentru interesul acordat programului Citesc Zilnic. Citesc Zilnic este un studiu pilot 

prin care evaluăm atitudinile medicilor de familie față de promovrea cititului în cabinetele lor 

medicale. De asemenea, prin intermediul programului, evaluăm fezabilitatea promovării cititului în 

rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 luni și 5 ani prin intermediul medicilor de familie. 

Medicii de familie au un rol foarte important în dezvoltarea nivelului de alfabetizare al copiilor. 

Înțelegerea acestui rol și a legăturii dintre expunerea timpurie la cititul cu voce tare și progresele 

de dezvoltare ale copiilor, poate influența decizia medicilor de familie în oferirea de informații 

despre importanța cititului în cadrul vizitelor medicale. Prin urmare, acest manual are rolul de a 

prezenta informații fundamentate științific care susțin legătura dintre expunerea timpurie la citit și 

performanțele educaționale din perioada preșcolară și școlară. De asemenea, acest manual are 

scopul de a prezenta rolul medicilor de familie în promovarea expunerii copiilor la cititul cu voce 

tare. 
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Misiunea programului 

Programul își dorește să implice medicii de familie în pregătirea copiilor din România pentru 

şcoală. Medicii de familie pot sprijinii pregătirea pentru școală, recomandând părinților și/sau 

îngrijitorilor cărțile care pot fi citite copiilor la diferite vârste şi încurajându-i să citească cu voce 

tare copiilor. 

 

Modelul programului 

Modelul programului de promovare a alfabetizării timpurii a fost dezvoltat pentru a funcționa 

eficient în spitale, centre de sănătate şi cabinete medicale. Modelul are trei componente: 

 

1) Mesajul de alfabetizare 

Sala de așteptare poate fi locul care transmite mesajul de alfabetizare. Pentru a crea o sală 

de aşteptare care promovează alfabetizarea: 

 Afișați informații despre cărți, despre activitatea de a citi, implicarea familiei în 

alfabetizarea copilului, şi despre bibliotecile locale. Afișați cărți pe care părinții le pot citi 

copiilor lor și oferiți cărți pe care aceștia le pot lua acasă. Cărțile nu trebuie să fie noi. 

Puteți folosi cărți utilizate care au fost primate prin donații. Dacă este posibil, implicați 

voluntari care să citească copiilor în sala de așteptare, arătând astfel părinților diferite 

metode de a expune copilul la cititul cu voce tare. Mai multe informații despre sălile de 

aşteptare care promovează cititul se găsesc pe site-ul programului Reach out and Read: 

http://www.reachoutandread.org/FileRepository/06_WaitingRoom.pdf 

 

 

 

http://www.reachoutandread.org/FileRepository/06_WaitingRoom.pdf


          

2) Promovarea cititului cu voce tare 

Sălile de aşteptare sunt spațiul în care poate fi promovat cititul cu voce tare. Pentru a face 

acest lucru: 

 Discutați cu părinții despre beneficiile cititului cu voce tare, despre modul în care aceștia 

pot influența interesul copilului pentru cărți, și despre modul în care interacțiunea copilului 

cu cărțile facilitează pregătirea pentru școală. 

 Descrieți și arătați tehnici potrivite prin care cititul cu voce tare poate fi o activitate plăcută 

pentru părinți și pentru copii. 

 Discutați cu părinții despre felul în care pot integra cititul cu voce tare în activitățile de zi 

cu zi ale copiilor lor. 

 Amintiți părinților cât de importantă este conversația cu copilul lor, deoarece expunerea 

crescută la limba vorbită favorizează dezvoltarea competențelor lingvistice ale copilului. 

 Ajutați părinții să ofere apreciere copiilor față de progresele înregistrate la nivel de 

alfabetizare și de competențele lingvistice. 

3) Cărțile potrivite pentru copii 

La fiecare vizită medicală este important ca fiecare copil să primească o nouă carte, 

potrivită pentru vârsta lui și pe care să o poată lua acasă. Dacă dispuneți de cărți care pot fi 

oferite copiilor: 

 Oferiți cartea copilului la începutul vizitei medicale, pentru a observa modul în care copilul 

explorează cartea şi pentru a-i ajuta pe părinți să observe și să înțeleagă semnificația 

acestui comportament. 

 Oferiți cărți potrivite perioadei de dezvoltare a copilului. Acest manual vă oferă o listă de 

sugestii pentru cărțile potrivite în funcție de vârstă. 



          

12 

 

 Oferiți sfaturi părinților pe toată perioada dezvoltării copilului. Unele clinici oferă copiilor 

cărți la vizitele medicale înainte ca aceștia să împlinească 6 luni, în timp ce alte clinici 

oferă cărți pe toată perioada de dezvoltare a copiilor. Acordarea cărților în timpul vizitelor 

medicale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 5 ani este esențială pentru 

îmbunătățirea nivelului de alfabetizare al copiilor. Cu toate acestea ghidarea părinților 

pentru expunerea copiilor la cititul cu voce tare, sfaturile oferite în legătură cu dezvoltarea 

limbajului și cu expunerea copilului la conversații ar trebui oferite de către medicii de 

familie de la nașterea copiilor și continuate pe toată perioada de dezvoltare a acestora. 

Un copil care primește cărți la vizitele medicale poate să dețină o bibliotecă de cărți la vârsta 

preșcolară. Fiecare carte este important să fie însoțită de instrucțiuni adresate părinților care 

prezintă strategii de a citi cu voce tare în funcție de vârsta copilului. Este important ca 

dumneavostră să oferiți aceste cărți părinților și să-i îndrumați în folosirea lor, deoarece părinții au 

încredere în sfaturile și informațiile pe care le oferiți. 

 

Motivele pentru a participa în program  

Promovarea expunerii copiilor la cititul cu voce tare oferă pacienților dumneavostră multe 

beneficii, poate îmbunătăți aspectul cabinetului dumneavoastră medical și vă poate ajuta să oferiți 

servicii medicale într-un mod eficient. 

 Modelul de promovare a alfabetizării vă poate ajuta să oferiți cea mai bună îngrijire pentru 

familiile de care vă ocupați. 

 Cărțile din acest program constituie un instrument facilitator în dezvoltarea copiilor. 

Oferind cartea la începutul vizitei, veți putea observa în timp dezvoltarea motricității fine, a 

motricității grosiere, dezvoltarea abilităților cognitive și lingvistice, dezvoltarea nivelului 

de alfabetizare și al celui socio-emoțional. 

 Acest program permite să oferiți părinților sfaturi concrete şi utile despre îmbunătățirea 

limbajului prin introducerea cărților în activitățile de zi cu zi ale copiilor. 



          

 Acest program vă ajută să construiți relații apropiate cu pacienții copii și cu părinții lor. 

Copiii vor ajunge să îndrăgească cărțile, și vor începe să asocieze mersul la doctor şi 

cabinetul medical cu primirea unei cărți iar părinții vor aprecia cărțile şi le vor folosi pentru 

a pune în practică sfaturile primite în cabinetul medical. 

 Oferirea cărților în cabinetele medicale vă poate aduce multe satisfacții. Odată ce veți 

începe să folosiți sugestiile cuprinse în acest manual nu veți dori să mai începeți o vizită 

medicală cu cei mici, fără a avea o carte în mână. 
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Modulul 2: Importanța cărților în viața copiilor 
 

 

 

Importanța cărților  

Diferențele de statut socioeconomic şi dezvoltarea limbajului  

Dificultățile de citire pentru copiii provenind din familii cu statut socio-economic 

scăzut  

Factorii de risc din copilăria timpurie care determină dificultăți  de citire 

Importanța alfabetizării timpurii pentru medicii de familie  

Vizita în cadrul programului: în sala de aşteptare  

Vizita în cadrul programului: în sala de examinare  

Alegerea cărților  

Principii generale 

Alegerea cărții potrivite  

Cititul prin conversație: ajutând copilul să spună povestea  



          

Importanța cărților  

 Cărțile sunt o modalitate de a încuraja cititul și de a creşte expunerea copiilor la limba 

vorbită [9, 18] 

 Creșterea în prezența cărților promovează alfabetizarea timpurie prin felul în care copiii: 

 Manipulează cărțile şi numesc imaginile [9, 3, 10] 

 Înțeleg poveştile [1, 21] 

 Recunosc sunetele și  literele [5, 24] 

 Cărțile transpun copiii în locuri şi timpuri imaginare, lărgind și consolidând lumea 

acestora, oferindu-le "oglinzi și ferestre" și dându-le acces la umor, rimă, poveste, și 

stimulare  [21]  

 Cititul cu voce tare în rândul copiilor mici este o modalitate excelentă și plăcută pentru 

părinți de a petrece timp cu copiii lor (și de a reduce timpul de expunere la televizor!) [21, 

26] 

 Copiii cărora li se citeşte zilnic, au mai multe şanse să înceapă să citească singuri, 

determinând succesul şcolar [9, 14] 

 Unul din cinci copii are o dificultate în a învăța să citească [12] 

 Furnizarea de cărți și îndrumări cu privire la cititul cu voce tare pentru părinții copiilor cu 

risc social și economic, oferă o strategie pentru lupta împotriva diferențelor în succesul 

educațional determinate de statutul socio-economic. Studiile arată că: 

 Părinții cu venituri mici se pot confrunta cu obstacole precum timp limitat, resurse 

limitate, acces limitat la cărți de calitate pentru copii, lipsa de experiență personală 

cu cititul în propria copilărie și abilități limitate de alfabetizare [8, 28] 

 Copiii cu probleme de citire provin în mod majoritar din familii cu statut socio-
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economic scăzut [12, 15] 

Prin urmare, aducând cărți în viața și în casele pacienților dumneavoastră, ajutați părinții să-şi 

poată creşte copiii în aşa fel încât să aibă un vocabular mai bogat, interes crescut pentru lectură, 

precum și succes școlar. 

 

Diferențele de statut socioeconomic şi dezvoltarea limbajului  

Studiul realizat de Hart şi Risley (1995) a arătat că numărul de cuvinte auzite de către copiii mici 

pe măsură ce cresc, corelează semnificativ cu statutul socioeconomic al familiilor din care aceștia 

provin. Conform acestui studiu, copiii din familii cu statut socio-economic scăzut au auzit 

semnificativ mai puține cuvinte decât copiii provenind din familii cu statut socio-economic 

crescut, diferența fiind de zece ori mai mare în numărul de cuvinte auzite de către copii în perioada 

preșcolară. Diferențele s-au reflectat în complexitatea vocabularului dezvoltat de către copii, 

vocabularul fiind un bun predictor pentru competențele lingvistice și succesul școlar. 

Datele lui Hart şi Risley au arătat că la vârsta de doi ani, copiii provenind din familii cu un statut 

socio-economic ridicat au avut un vocabular semnificativ mai mare decât copiii provenind din 

familii cu un statut socio-economic scăzut. Pe măsură ce copiii s-au apropiat de vârsta şcolară, 

diferenţele de vocabular au devenit din ce în ce mai mari. 

 

Dificultățile de citire pentru copiii provenind din familii cu statut socio -

economic scăzut  

Diferențele de vocabular și competențe lingvistice în rândul copiilor de vârste mici pot fi 

influențate de statutul socio-economic scăzut al mediului de proveniență, copiii din familiile cu un 

statut socio-economic scăzut confruntându-se cu dificultăți în achiziționarea cititului [27]. 

Datele  oferite în 2003 de Centrul Național pentru Statistici Educaționale din Statele Unite au 

arătat o corelație semnificativă între statutul socio-economic şi dificultățile de citire identificate în 

rândul elevilor din clasa a patra. Copiii provenind din familii cu venituri mici erau mult mai 

predispuși pentru dezvoltarea dificultăților de citire. Clasa a patra este un moment important în 



          

dezvoltarea abilităților de lectură. Pe parcursul acestei clase copiii realizează trecerea de la a învăța 

să citească la a citi pentru a învăța lucruri noi. Prin urmare, pentru a realiza acest salt, copiii trebuie 

să achiziționeze până în clasa a patra fluența în citire și comprehensiunea textului. Cu toate 

acestea, copiii în clasa a patra provenind din familii cu statut socio-economic scăzut nu dovedesc 

achizițiile necesare cititului pentru această vârstă.   

Studiile care prezintă aceste rezultate pot fi cititte accesând următorul link: 

 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2007/2007496.pdf .  

Studiile care prezintă legătura dintre statutul socio-economic și abilitățile de citire pot fi cititte 

accesând următorul link: 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pubs/main2003/2005453.asp#section3a  

 

Factorii de risc din copilăria timpurie care determină dificultăți de citire  

Dacă examinăm nivelul de pregătire a copiilor când aceştia încep școala, copiii cu cel mai mare 

risc pentru dificultăți ulterioare de citire sunt cei care încep școala cu:  

 Vocabular redus - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire cunosc mai puține cuvinte 

și au o înțelegere mai slabă a sensului cuvintelor comparativ cu alți copii [19] 

 Abilități verbale scăzute - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire au slab dezvoltate 

atât abilitățile de pronunție, de fluență în vorbire, de inflexiune a vocii cât şi cunoștințele 

legate de sintaxă [16,22] 

 Cunostințe despre alfabet reduse - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire nu pot 

recunoaște și nu pot numi literele alfabetului [20] 

 Conştientizare fonologică scăzută - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire nu 

realizează legături între forma scrisă a literelor și sunetele produse prin rostirea literelor 

[6,13] 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2007/2007496.pdf
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pubs/main2003/2005453.asp#section3a
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 Expunere redusă la informații scrise - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire nu 

dețin cunoștințe despre scrierea literelor și a cuvintelor. De asemenea, au dificultăți în a 

distinge între cuvinte scrise și imagini, precum și a înțelege faptul că acele cuvinte scrise au 

semnificație și transmit informații [12,16] 

 Abilități narative inexistente - Copiii cu risc de a dezvolta dificultăți de citire, nu dețin 

abilitățile necesare narării poveştilor auzite sau scrise și a evenimentelor reale sau fictive 

care s-au întâmplat  în trecut sau care au loc în prezent sau viitor [17,29]  

 

Importanța alfabetizării timpurii pentru medicii de familie  

Medicii de familie interacționează direct cu părinții și copiii acestora putând astfel să promoveze 

dezvoltarea limbajului şi a alfabetizării timpurii în rândul părinților. Relația dintre medic şi familie 

este cheia succesului pentru programele care doresc promovarea alfabetizării timpurii. Medicii de 

familie au un rol esențial în promovarea alfabetizării timpurii deoarece:  

 Interacționează cu părinții și copiii de timpuriu, putând discuta acest subiect pe parcursul 

dezvoltării copiilor, înaintea înscrierii acestora în diferite programe educaționale 

 Întâlnesc în mod repetat familiile, în special în primii ani de viață ai copiilor, ani esențiali 

pentru dezvoltarea ulterioară 

 Sunt considerați surse credibile de informație și sprijin 

 Sunt responsabili pentru îndrumarea părinților şi evaluarea dezvoltării copiilor 

 

Vizita din cadrul programului: în sala de aşteptare  

Promovare alfabetizării în cabinetul medical începe într-o sală de aşteptare ce promovează 

alfabetizarea. Puteți crea o astfel de sală utilizând oricare din cele trei metode prezentate mai jos: 

 Oferiți cărți copiilor 



          

 Realizați colaborări cu școlile sau organizațiile din zona cabinetului, organizații 

care pot contribui la achiziționarea cărților din cabinet prin donații 

 Sortați cărțile atent înainte de a le oferi copiilor, ținând cont de vârsta de 

dezvoltare a acestora 

 Afişați cărți în sala de așteptare pentru a încuraja părinții să citească copiilor 

 Puneți un afiş care să invite părinții și copiii să ia cărți acasă 

 Păstrați, în sălile de examinare, cărți care pot fi oferite copiilor sau 

fraților/surorilor acestora în cadrul vizitelor neprevăzute 

 Expuneți postere şi aranjați sala astfel încât să oferiți informații despre cărțile și bibliotecile 

potrivite pentru copii 

 Solicitați sprijin bibliotecilor locale pentru amenajarea sălii de aşteptare, sau 

pentru oragnizarea în sala de aşteptare a diferitelor evenimente care să deschidă 

interesul copiilor și părinților pentru cărți 

 Selectați voluntari care să citească copiilor, arătând părinților diferite technici  interactive 

de citire 

 Puteți contacta și înrola organizații non-guvernamentale, personal medical sau 

voluntari care să realizeze aceste activități 

 

Vizita din cadrul programului: în sala de examinare  

Medicina preventivă poate include recomandări privind expunerea copiilor la cititul cu voce tare 

precum: 

 Cititul cu voce tare stimulează dezvoltarea limbajului, chiar înainte ca un copil să poată 

vorbi. La fel cum încurajați părinții să vorbească copiilor lor înainte ca aceștia să poată 

vorbi, încurajați părinții să citească bebelușilor și copiilor lor de vârste foarte mici  [25,30] 
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 Cititul cu voce tare promovează atașamentul pentru cărți, deoarece copilul asociază cartea 

cu momente de plăcere și confort, cu o voce cunoscută, precum și cu povești și imagini 

identificate în cărțile pentru copii [11,23] 

 Cititul cu voce tare este o activitate distractivă pentru părinti și copii [30] 

Este important să oferiți anticipat părinților informații specifice despre modul în care copiii 

lor vor manipula cărțile și vor răspunde la cititul cu voce tare: 

 Nou-născuții și copiii foarte mici au nevoie să-și audă părinții cât mai mult posibil vorbind, 

cântând sau rostind povești 

 Copiii de 6 luni explorează cărțile cu gura, un lucru normal din punct de vedere al 

dezvoltării lor. Prin urmare, la această vârstă pot fi folosite cărți cartonate ce pot fi 

explorate cu gura. Faptul că  un copil explorează cartea cu gura nu indică faptul că este 

prea devreme să-i prezentați cărți 

 Copiii de 12 luni arătă imaginile din cărți cu degetul pentru a-şi exprima interesul față de 

acestea. Părinții ar trebui să considere acest lucru un progres în dezvoltarea copiilor lor 

 Copiii de 18 luni pot întoarce paginile din cărțile cartonate, și este posibil să insiste să 

răsfoiască cartea înainte şi înapoi pentru a găsi imaginile pe care le îndrăgesc 

 Copiii de 2 ani nu dețin răbdarea necesară pentru ascultarea întregii cărți, dar se bucură să 

exploreze paginile cărții și să-și asculte părinții  citind fragmente de povești 

 Copiii de 3 ani încep să memoreze cărțile preferate și să nareze poveştile cunoscute 

 Copiii de vârstă şcolară încep să citească ei părinților. Cu toate acestea, sfătuiți părinții să 

nu se oprească din a citi copiilor cu voce tare și din a lăsa ca anumite fragmente să fie citite 

de către copii  

Pe măsură ce copiii se apropie de vârsta școlară, ei dezvoltă abilități mai avansate legate de 



          

cuvintele scrise, inclusiv recunoașterea literelor, asocierea dintre litere și sunete, precum și 

dezvoltarea abilităților complexe de comprehensiune a textului scris. 

Pentru a citi mai multe despre etapele de dezvoltare și despre alfabetizarea timpurie, accesați: 

http://www.reachoutandread.org/FileRepository/RORmilestones_English.pdf.  

Pentru informații suplimentare despre etapele de dezvoltare, accesați: 

http://www.reachoutandread.org/FileRepository/MedicalCodeCard.pdf.  

 

Alegerea cărților  

Principii generale 

În modulul următor, veți urmări cum interacționează medicii de familie cu părinții și copiii 

începând din copilăria timpurie și până la vârsta şcolară. Pentru fiecare etapă de dezvoltare, veți 

explora metode de alegere a cărților potrivite, metode de a folosi cărțile în cabinetul medical 

pentru a observa progresul de dezvoltare a copilului, și tehnici de a oferi sfaturi părinților despre 

alfabetizare, corespunzătoare cu nivelul de dezvoltare a copilului. Înainte de aprofundarea acestor 

aspecte, este important să cunoașteți principiile generale relaționate cu alegerea cărților, și cu 

strategiile de a citi cu voce tare. Prin acest program dorim să: 

 Alegem cărți care sunt potrivite pentru pacienții dumneavoastră și să oferim cărți pentru a 

încuraja părinții să citească copiilor. Nu dorim intimidarea părinților, mai ales intimidarea 

celor pentru care cititul este dificil 

 Încurajăm un stil de lectură numit "lectură prin conversație", în care există o comunicare 

continuă între părinte și copil 

 Promovăm utilizarea cărții în avantajul tuturor în timpul vizitei medicale, astfel încât: 

 Copilul să părăsească cabinetul medical cu o carte corespunzătoare vârstei lui și 

care îi va stimula dezvoltarea 

 Părintele să părăsească cabinetul medical cu strategii utile pentru a se bucura de 

http://www.reachoutandread.org/FileRepository/RORmilestones_English.pdf
http://www.reachoutandread.org/FileRepository/MedicalCodeCard.pdf


          

22 

 

citirea cărții acasă împreună cu copilul  

 Doctorul să aibă o înțelegere aprofundată a dezvoltării copilului, la sfârşitul vizitei 

medicale 

 

Alegerea cărții potrivite 

 Cunoașteți-vă pacienții! Alegeți cărți care reflectă grupurile etnice, culturale și lingvistice 

cărora oferiți sprijin medical 

 Fiți receptiv(ă) la preferințele părinților! Este bine să oferiți mai multe cărți și să lăsați 

copilul să aleagă, dacă acesta are vârsta de peste 3 ani  

 Fiți conştient(ă) că unii părinți au un nivel de alfabetizare mai scăzut și, prin urmare, o 

atitudine negative despre cărți sau despre citit 

 Vorbiți, cu părinții care nu sunt familiari cu cititul, despre metode de "a se uita la cărți 

împreună" sau despre "numirea imaginilor". Pentru acești părinți: 

 Oferiți cărți cu foarte puține cuvinte pe pagină 

 Amintiți-le că este important pentru copil să audă vocea părinților, să primească 

atenția părinților și să-şi petreacă timpul în brațe lor. Amintiți-le părinților că 

uitându-se la cărți împreună cu copiii lor, vor contribui la dezvoltarea lor.  

 

 

Cititul prin conversație: ajutând copilul să spun ă povestea  

Cititul prin conversație este un concept bazat pe cercetarea lui Dr. Grover Whitehurst din cadrul 

proiectului de citire de la Stony Brook. Dr. Whitehurst mărturisește că "Folosind cititul prin 

dialog, adultul îl ajută pe copil să devină cel care spune povestea. Adultul devine cel care ascultă, 



          

cel care adresează întrebări, şi este publicul copilului. Nimeni nu poate învăța să cânte la pian doar 

ascultând pe altcineva cântând. De asemenea, nimeni nu poate învăța să citească doar ascultând pe 

altcineva citind. Copiii învață cel mai mult din cărți, atunci când sunt implicați în mod activ în 

citirea acestora. " 

Tehnica fundamentală utilizată de adult în timp ce citeşte unui copil este denumită secvența 

SEER în care adultul: 

 Stimulează copilului să spună ceva despre carte : “Cum face câinele?” 

 Evaluează răspunsul copilului: “Este adevărat, câinele spune ham ham.” 

 Extinde răspunsul copilului: “Si pisica face miau.” 

 Repetă întrebarea: “Cum face pisica?” 

În cele ce urmează sunt prezentate câteva tipuri de stimulări pe care adulții le pot utiliza în lectura 

prin dialog: 

Solicitarea finalizării poveştii - copilul este rugat să completeze propozițiile din cărți cunoscute 

Solicitare amintirii poveştii - copilul este întrebat despre ceea ce s-a întâmplat într-o poveste 

care a fost deja citită 

Solicitarea răspunsurilor deschise despre imagini şi poveste 

Întrebări despre ce, când, unde și de ce, pentru preşcolari 

Solicitarea distanțării de poveste - copilul este rugat să faca legătura între carte şi evenimente 

sau situații din viața sa 

Puteți găsi informații despre tipurile de stimulări prezentate mai sus, accesând publicația lui 

Whitehurst, G. (1992), Cititul prin dialog: Un mod eficient de a citi copiilor preşcolari, precum și 

informații suplimentare cu privire la cititul prin dialog, accesând: 

http://www.readingrockets.org/article/400. 

http://www.readingrockets.org/article/400
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Modulul 3: Desfăşurarea programului în timpul vizitelor medicale 
 

În sala de examinare: Scenete video  

Vizita la 6 luni: Copilul tău nu este prea mic pentru o carte! 

Vizita la 9 luni: În timp ce noi competențe încep să se dezvolte, copilul găsește noi 

modalități de a interacționa cu cărțile 

Vizita la 12 luni: Copilul tău este nerăbdător să petreacă timp cu tine si să-ți audă 

vocea 

Vizita la 15 luni: Copilului tău îi place când citeşti cu voce tare 

Vizita la 18 luni (preșcolari): Limbajul copilului tău se îmbunătățește în fiecare zi! 

Vizita la 24 luni: Vocabularul copilului tău se dezvoltă din ce în ce mai mult si se 

bucură de cărți şi rime familiare 

Vizita la 30 luni: Imaginația copilului tău este stimulată prin cititul cu voce tare 

Vizita la 36 luni (preșcolari): Copilul înțelege cărțile și poveștile, care îl ajută să 

cunoască lumea 

Vizita la 48 luni (preșcolari): Copilul înțelege cărțile și poveștile, care îl ajută să 

cunoască lumea 

Vizita la 60 Luni (pregătirea pentru școală): Copilul tău este pregătit să învețe să 

citească! 

 

 

Recomandări  

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 luni 

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 24 luni 

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 24 și 36 luni 

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 36 și 60 luni 

  



          

În sala de examinare: Scenete video  

Materialele video accesibile pe pagina online a programului Reach out and Read 

(https://www.youtube.com/channel/UCywWT2hLX-9JsooiwZzl36Q) prezintă interacțiunile 

doctorilor cu copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 5 ani. Urmărind materialele video și 

parcurgând informațiile din acest modul, veți învăța să: 

 Selectați o carte potrivită pentru nivelul de dezvoltare al copilului care poate fi oferită la 

fiecare vizită medicală pe toată perioada de dezvoltare a copilului. Acest lucru înseamnă că 

puteți distribui între cinci şi zece cărți pentru fiecare copil pe parcursul dezvoltării acestuia 

de la 6 luni pâna la 5 ani 

 Oferiți copilului cartea la începutul vizitei medicale, astfel încât să puteți urmări 

interacțiunea copilului cu cartea și să puteți discuta cu părinţii despre carte și despre 

dezvoltarea copilului în timpul examenului medical 

 Vă asigurați că sfatul oferit părinților și cartea oferită copilului lor să fie  conform vârstei şi 

dezvoltării copilului 

 Sugerați modul în care părinții pot utiliza cărțile pentru dezvoltarea limbajului și pentru 

pregătirea pentru școală, integrându-le în cadrul ritualului înainte de  culcare 

 Utilizați cartea ca un instrument de evaluare a dezvoltării motorice a copiilor, dezvoltării 

socio-emoționale și cognitive, și în cele din urmă, a pregătirii pentru școală 

 Discutați cu părinții strategii de dezvoltare adecvate ce încurajează cititul cu voce tare și 

ajută părinții să se bucure de cărți împreună cu copiii lor 

 Introduceți și descrieți programul pe scurt în cadrul primei vizite - sau a primelor vizite – 

când oferiți o carte copiilor, astfel încât familiile să înțeleagă că dumneavoastră considerați 

lectura în familie ca importantă în îngrijirea copilului 

  

https://www.youtube.com/channel/UCywWT2hLX-9JsooiwZzl36Q
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Vizita la 6 luni: Copilul tău nu este prea mic pentru o carte! 

Îndrumarea părinților cu privire la importanța de a citi copiilor ar trebui să înceapă de la naștere, și 

ar trebui să continue la fiecare vizită medicală. Există diferite programe care oferă cărți nou 

născuților înainte de vârsta de 6 luni. Ca medic de familie, aveți posibilitatea să oferiți o carte 

copiilor la vizita la 6 luni. Pentru mulți copii, va fi prima dată când vor ține o carte în mână. Pentru 

unii părinți, acest lucru poate părea surprinzător sau nefamiliar. 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Cărțile sunt importante pentru ca cei mici să exploreze 

lumea și să se familiarizeze cu limba vorbită. În cele ce urmează, sunt prezentate abilitățile 

manifestate de către copii la vârsta de 6 luni. 

Abilități socio-emoționale 

 interacționează non-verbal cu părinții 

Abilități de comunicare 

 vocalizează unele sunete (pot alăturăaun șir de vocale împreună, precum “aa“) 

Abilități cognitive 

 continuă să exploreze lumea prin interacțiune vizuală pentru a afla mai multe despre 

mediul înconjurător, dar încep să folosească și explorarea orală 

 

Vizita la 6 luni: Larry 

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Larry cu medical de familie, la vizita 

medicală când Larry avea 6 luni: 



          

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil precum Larry interacționează la 6 luni, 

accesați: 

https://www.youtube.com/watch?v=QElKz8Yctwk 

 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 6 luni: 

Copilul 

 Nu este atent, la începutul conversației 

 Exprimă bucuria de a primi o carte la 

nivel fizic, prin ridicarea brațelor și prin 

modificarea tonului vocii 

 După momentul de entuziasm, se 

liniștește, aduce mâinile spre centru 

corpului și își focalizează atenția asupra 

cărții 

 Încearcă să întoarcă pagina 

Părintele 

 Este mândru de interesul şi bucuria  lui 

Larry pentru cărți 

 Îi permite să se joace cu cartea 

deoarece doctorul îi spune că acest 

lucru este în regulă 

 Adresează întrebări despre dezvoltarea 

lui Larry 

 

Vizita la 9 luni: În timp ce noi competențe încep să se dezvolte, copilul găsește noi 

modalități de a interacționa cu cărțile 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Cărțile sunt îndrăgite de către copii. În cele ce urmează, 

sunt prezentate abilitățile manifestate de către copii la vârsta de 9 luni. 

Abilități socio-emoționale 

https://www.youtube.com/watch?v=QElKz8Yctwk
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 caută părintele pentru a se juca, pentru confort, și pentru a beneficia de prezența părintelui 

pentru a explora în siguranță lumea 

Abilități de comunicare 

 utilizează o varietate de consoane şi vocale pe care le repetă 

 încep să arate înspre diferite obiecte 

Abilități cognitive 

 se uită la cărți în timp ce explorează mediul 

Vizita de 9 luni: Victor  

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Victor cu medicul de familie, la vizita 

medicală când Victor avea 9 luni: 

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 9 luni, accesați:  

https://www.youtube.com/watch?v=d8bolesbmH0 

 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 9 luni: 

Copilul 

 Are un comportament diferit 

 Se joacă cu cartea în mod diferit 

Părintele 

 Este preocupat de dezvoltarea copilului 

 Observă interesul copilului față de cărți 

https://www.youtube.com/watch?v=d8bolesbmH0


          

 Este interesat de cărți 

 Se uită la părinți pentru încurajare 

 Este sfătuit să ofere cărți care conțin 

fețe și care sunt colorate 

 Primește din partea medicului explicații 

despre faptul că e normal să exploreze 

cărțile cu gura și discută propriile 

preocupări 

 

Vizita la 12 luni: Copilul tău este nerăbdător să petreacă timp cu tine și să-ți audă 

vocea 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Cărțile sunt o parte importantă a vieții de familie și a 

rutinei de zi cu zi a copiilor. În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către 

copii la vârsta de 12 luni. 

Abilități socio-emoționale 

 oferă cărți părinților când doresc să audă o poveste 

 dovedesc atenția necesară pentru ascultarea unei povești întregi 

 au un ataşament puternic față de părinte sau de persoanele care îi îngrijesc 

Abilități de comunicare 

 arată cu degetul pentru a atrage atenția părinților 

 rostesc câteva cuvinte 

Abilități cognitive 

 pot întelege instucțiuni simple 
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Vizita de 12 luni: Nyla 

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Nyla cu medicul de familie, la vizita 

medicală când Nyla avea 12 luni: 

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 12 luni, accesați: 

https://www.youtube.com/watch?v=DsJ2OkKrSHQ 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 12 

luni: 

Copilul 

 Folosește lalația care reflectă expunerea 

la limba vorbită  

 Se calmează imediat și este în armonie 

cu părintele care îi citește 

 Explorează cu nerăbdare cartea cu 

ochii, mâinile, și gura 

 Ține cartea şi poate întoarce paginile de 

carton cu uşurinţă 

Părintele 

 Îi permite lui Nyle să aibă controlul 

asupra cărții 

 Descrie cum se bucură să petreacă  

timpul împreună cu Nyle 

 Discută modul în care cărțile se 

încadrează în rutina ei 

 Arată spre obiecte pentru a-i atrage 

atenția si pentru a o învăța 

 Primește din partea medicului încurajări 

să mențină comportamentul și 

confirmarea că nivelul de aptitudini al 

Nylei este suficient de dezvoltat 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsJ2OkKrSHQ


          

 

Vizita la 15 luni: Copilului tău îi place când citeşti cu voce tare 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Cărțile contribuie la dezvoltarea abilităților de 

comunicare ale copilului dumneavoastră. În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate 

de către copii la vârsta de 15 luni. 

Abilități socio-emoționale 

 imită părinți când aceștia citesc 

 aduc cărți părinților pentru ca aceștia să le citească cu voce tare 

 au un ataşament puternic față de părinți sau de persoanele care îi îngrijesc 

Abilități de comunicare 

 gesticulează, plâng, și /sau trag părinții de haină/mână pentru a împărtăși ceva cu aceștia  

 rostesc câteva cuvinte 

 înmânează părintelui o carte când doresc să audă o poveste 

Abilități cognitive 

 pot înțelege şi respecta instucțiuni simple 

(Nu există materiale video disponibile pentru vizita la medic la vârsta de 15 luni) 

 

Vizita 18 luni ( preșcolari): Limbajul copilului tău se îmbunătățește în fiecare zi! 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Cărțile determină un progres semnificativ al limbajului. 

În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către copii la vârsta de 18 luni. 
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Abilități socio-emoționale 

 explorează singuri dar doresc ca părintele să fie în apropiere 

Abilități de comunicare 

 vocalizează și gesticulează 

 rostesc între 6-50 de cuvinte 

 folosesc  propoziții din două cuvinte 

 solicită ca părinții să le citească  

Abilități cognitive 

 arată cu degetul înspre obiectul sau animalul din carte pentru a răspunde la întrebarea 

"Unde este?" 

 urmează instrucțiuni simple (înțeleg gesturile și cerințele verbalizate în două etape) 

 cunosc numele cărților preferate (Este mai potrivit ca părintele să adreseze întrebări despre 

numele cărților decât despre emisiunile de la televizor.) 

 completează propozițiile și rimele pe care părinții le citesc din cărțile familiare  

În cele ce urmează, sunt prezentate două materiale video ilustrând comportamentele manifestate de 

către doi copii în sala de examinare medicală. Urmărind comportamentul celor doi copii de aceași 

vârstă, puteți observa două tipare opuse, respectiv cel al copilului atent și receptiv și cel al 

copilului necooperant. Este important ca medicul să maniefste un comportament corespunzător 

mesajului transmis, respectiv cel al importanței cititului. Cu toate acestea, medicul va adopta 

comportamente corespunzătoare stării de spirit și temperamentului copilului. De asemenea, va 

ajuta părintele să adopte același comportament.  



          

 

Vizita de 18 luni: Eli 

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Eli cu medicul de familie, la vizita 

medicală când Eli avea 18 luni: 

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 18 luni, accesați:  

https://www.youtube.com/watch?v=WJYVLu_UFNI 

Pe baza materialului video puteți observa că la 18 

luni: 

Copilul 

 Cunoaşte sunetele scoase de animale 

 Poate arăta spre diferite obiecte 

 Deși liniștit, este implicat în lectură 

 Își poate focaliza atenția o durată mai 

lungă de timp 

 Înțelege reprezentarea scrisului de la 

stânga la dreapta 

 

Părintele 

 Permite copilului să controleze cartea 

 Citește cel puțin o carte copilului 

 Îi recitește povești 

 Transmite copilului regula de a vorbi 

pe rând  

 Descrie conținutul cărții 

 Adresează întrebări "Unde?, Când?, 

Cum?, Cine?, De unde?, De ce?" 

 

Vizita de la 18 luni: Geo 

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Geo cu medicul de familie, la vizita 

https://www.youtube.com/watch?v=WJYVLu_UFNI
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medicală când Geo avea 18 luni: 

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 18 luni, accesați:  

https://www.youtube.com/watch?v=btc_bUHBLcg 

 

 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 18 luni: 

Copilul 

 Își arată curiozitate prin atingerea 

suprafețelor, explorarea spațiilor 

fizice, și prin zgomot 

 Nu poate sta locului 

 Devine captivat de carte și de 

vocea mamei sale 

 Își schimbă rapid atenția de la carte 

spre noi obiecte 

Părintele 

 Face o descriere a rutinei zilnice în 

concordanță cu timpul de care dispune 

pentru a citi împreună 

 Îi permite lui Geo să exploreze spațiul fizic 

și mediul nou 

 Citește cu entuziasm și cu o voce animată 

 Doctorul o asigură că reticența ocazională a 

lui Geo de a se concentra pe o carte este 

normală pentru vârsta lui 

 Este complimentat de către medic în 

legătură cu stilul de lectură 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=btc_bUHBLcg


          

 

Vizita la 24 de luni: Vocabularul copilului tău  se dezvoltă din ce în ce mai mult iar el  

se bucură de cărți şi rime familiare 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Oferiți cărți tot timpul, tinând cont de  dorințele 

manifestate de către copil! În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către copii 

la vârsta de 24 de luni. 

Abilități socio-emoționale 

 imită adulții 

 se raportează la propria persoană mai des 

Abilități de comunicare 

 prezintă un vocabular de cel puțin 50 de cuvinte 

 folosește propoziții formate din două cuvinte 

 solicită părinților să le citească  

Abilități cognitive 

 urmează cerințele exprimate în două sesiuni 

 numesc imagini precum: cal, câine, om, pisică, păsări, etc. 

 completează propozițiile și rimele citite în cărțile familiare 

 corectează adultul dacă acesta modifică un cuvânt dintr-o carte cunoscută 

(Nu există materiale video disponibile pentru vizita la medic la vârsta de 24 de luni) 
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Vizita la 30 de luni: Imaginația copilului tău este stimulată prin cititul cu voce tare 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Oferiți cărți tot timpul, urmărind dorințele manifestate 

de către copil. În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către copii la vârsta de 

30 de luni. 

Abilități socio-emoționale  

 manifestă temeri față schimbări neașteptate ale contextului fizic și pot explora singuri 

contextul proxim. Cu toate acestea doresc ca persoana de referință să fie în apropiere 

 includ și alți copii în joc  

 jocurile imaginare devin mai frecvente 

Abilități de comunicare 

 vocalizează, gesticulează, rostesc sute de cuvinte și folosesc trei sau patru fraze cunoscute  

 mesajul transmis este înțeles de către cei din jur în aproximativ 50% din timp 

 solicită părinților să le citească 

Abilități cognitive 

 înțeleg acțiunea/sunetul scos de către diferite animale sau de către persoane  

 umează  instrucțiuni simple 

 dezvoltă prietenii 

(Nu există materiale video disponibile pentru vizita la medic la vârsta de 30 de luni) 

 



          

Vizita la 36 de luni (preșcolari): Copilul înțelege cărțile și poveștile care îl ajută să 

cunoască lumea 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Citind cărți copilului, îi dezvolți capacitatea de a 

înțelege și de a spune povești. În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către 

copii la vârsta 36 de luni.  

Abilități socio-emoționale 

 dezvoltă jocuri imaginare mult mai elaborate, cu teme specifice  

 se bucură de jocuri interactive 

Abilități de comunicare 

 poartă o conversație de două-trei fraze 

 mesajul transmis este înțeles de către cei din jur în aproximativ 75% din timp 

Abilități cognitive 

 se identifică pe sine ca fete sau băieți 

 cunosc numele și folosința obiectelor precum pahar, minge, lingură, creion de colorat 

 desenează corpul unei persoane din două părți 

Vizita de la 36 de luni: Spencer 

(Cu toate că materialul video prezintă un copil, Spencer, cu vârsta de 3 ani și 6 luni, este potrivit 

pentru a prezenta vizita la medic la această vârstă, deoarece Spencer prezintă multe dintre 

comportamentele care pot fi observate la copiii cu vârsta de 36  de luni.)  

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Spencer cu medicul de familie, la vizita 

medicală când Spencer avea 18 luni: 
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Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 36 luni, accesați:  

https://www.youtube.com/watch?v=ByMMY0xoKQQ 

 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 36 de luni: 

Copilul Părintele 

 Înțelege poveştile si desfășurarea 

cronologică a evenimentelor 

 Începe să numere 

 Realizează deducții și articulează 

cuvinte 

 Este familiarizat cu ritualul de culcare 

 Înțelege modul în care funcționează 

conversația, si când e rândul lui să 

vorbească 

 Îi cere copilului să interpreteze 

imaginile 

 Ajută copilul să spună povestea din 

propriile experiențe 

 Recompensează eforturile copilului 

 Adresează întrebări deschise 

 

 

Vizita 48 luni (preșcolari): Copilul înțelege  cărțile  și poveștile care  îl ajută să 

cunoască lumea 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Citind cărți cu copilul, îi dezvolți capacitatea de a 

înțelege și de a spune povești. În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către 

copii la vârsta de 48 de luni. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByMMY0xoKQQ


          

Abilități socio-emoționale 

 pot să prezinte anumite caracteristici personale precum sex, vârstă, interese și abilități 

 se joacă cu jucăriile preferate, și acționează consecvent cu valorile culturale ale comunității 

sau ale familiei  

 se angajează în jocuri imaginare 

Abilități de comunicare 

 spun numele și prenumele 

 cântă un cântec sau recită o poezie din memorie 

 au un limbaj clar și ușor de înțeles  100% din timp 

Abilități cognitive 

 pot numi patru culori 

 poate face presupuneri cu privire la ceea ce cred că se va întâmpla în continuare într-o carte 

(Nu există materiale video disponibile pentru vizita la medic la vârsta de 24 de luni) 

 

Vizita 60 Luni (pregătirea pentru școală): Copilul tău este pregătit să învețe să 

citească! 

Sfaturi pe care le puteți oferi părinților: Copilul care iubește cărțile este pregătit pentru școală. 

În cele ce urmează sunt prezentate abilitățile manifestate de către copii la vârsta de 60 de luni. 

Abilități socio-emoționale 

 pot să se implice în activități cu ceilalți copii fără ca părintele să fie în imediata apropiere 
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Abilități de comunicare 

 transmit mesaje ușor de înțeles 

 rostesc cu ușurință numele și prenumele atunci li se solicită 

Abilități cognitive 

 au cunoștințe despre alfabet și numere 

 sunt curioși 

Vizita la 60 de luni: Youcef 

Imaginea de mai jos prezină modul de interacțiune al lui Youcef cu medicul de familie, la vizita 

medicală când Youcef avea 60 de luni: 

Pentru a viziona materialul video care prezintă modul în 

care un copil interacționează la 60 luni, accesați:  

https://www.youtube.com/watch?v=6vf2pr8oynk 

 

 

 

 

Pe baza materialului video puteți observa că la 60 de luni: 

Copilul 

 Folosește un limbaj complex și corect 

din punct de vedere gramatical 

 Poate recunoaște și alege literele care 

Părintele 

 Permite copilului să spună povestea 

 Răspunde si extinde întrebările 

copilului 

https://www.youtube.com/watch?v=6vf2pr8oynk


          

fac parte din numele său 

 Adresează și răspunde la întrebări 

 Elaborează  povestea 

 Anticipează continuarea poveştii 

 Încurajează interesul copilului faţă de 

cărți și de lectură 

 Împreună cu doctorul, oferă copilului 

cărți potrivite interesului acestuia 

 

 

Materialele video prezentate mai sus, arată modul în care medici de familie vorbesc cu părinții 

despre cărți și despre citit și diferite modalități pentru abordarea acestui subiect în sala de 

examinare. De asemenea, materialele video prezintă modul în care copiii se implică în lectură sau 

refuză implicarea în citirea unei cărți. Vizionând materialel puteți asculta discursul părinților și 

medicilor despre stadiile de dezvoltare și comportamentele copiilor corespunzătoare fiecărui 

stadiu. 

În tabelul de mai jos vă este prezentat un acronim dezvoltat pentru a ajuta doctorii de familie să își 

amintească diferite metode de folosire a cărților în sala de examinare: 

P  Prezentați cartea devreme și oferiți-o copilului. 

A  
Adresați întrebări părintelui despre activitățile de lectură de acasă și evaluați 

răspunsul. 

P  
Prezentați părintelui rezultatul evaluărilor realizate în momentul interacțiunii 

copilului cu cartea. 

I  
Încurajați părintele să citească copilului cu voce tare zilnic și explicați avantajele 

cititului. 

S  
Sugerați familiei un program de alfabetizare în familie în cazul în care este 

indicat și  înregistrați intervenția  în fişa medicală. 

 

Principalele mesaje  mesajele care trebuie reținute în urma parcurgerii acestui modul sunt:  

 Începeți vizita medicală cu o carte: aduceți o carte în sala de examinare, oferiți această 

carte copilului și păstrați-o în sala de examinare de-a lungul întregii vizite medicale. 

Utilizați cartea pentru a crea un moment educațional în care expuneți importanța 

alfabetizării timpurii în dezvoltarea limbajului 
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 Folosiți cartea și recomandările pentru lectura cu voce tare. Prezentați importanța lecturii, 

când discutați despre limbajul timpuriu, despre rutina înainte de culcare și despre pregătirea 

pentru școală 

 Utilizați cartea ca metodă de monitorizare a dezvoltării copilului şi de observare a 

comportamentului copilului și a relației dintre părinte și copil 

 Când aveți posibilitatea, prezentați metode potrivite prin care părinții se pot bucura de cărți 

împreună cu copiii lor și prin care pot iniția ideea de lectură prin conversație, prezum 

adresarea întrebărilor, arătarea imaginilor,  numirea obiectelor 

 Încurajați cititul cu voce tare zilnic, și vorbiți despre felul în care cititul se încadrează în 

rutina de zi cu zi a copiilor 

 Recomandați o bibliotecă oricărui părinte care menționează cât de mult îndrăgește copilul 

său cartea primită la ultima vizită. Este important ca părintele să cunoască varietatea  de 

cărți disponibilă în biblioteca locală 

 

 

Recomandări  

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 luni 

Sfaturi   Cărți recomandate 

  Bebe învață. Culorile 

Bebe învață. Lumea înconjurătoare 

Pentru bebe. Jucăriile 

Pentru bebe. Animalele de la fermă 

Carte cu sclipici.Vehicule 

Carte cu sclipici. Orașul 

Fă băiță cu rățușca 

Ghici cât de mult te iubesc  

Alegeți cărți cartonate, deoarece copiii vor explora oral 

cărțile – acestea vor fi așezate gură! 

Alegeți cărți mici, deoarece sunt mai uşor de ținut în 

mână de către copiii de această vârstă 

Alegeți cărți care conțin poze cu fețe, poze cu copii, 

precum și imagini cu obiecte familiare 

Alegeți cărți viu colorate 

 



          

Căutați cărți fără prea multe cuvinte pe pagină – 

bebeluşii nu au nevoie să audă poveşti lungi 

 

 

  

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 24 luni 

Sfaturi   Cărți recomandate 

  Titlul cărții   Autor 

Paginile cartonate sunt cele mai indicate la această 

vârstă 

Copiilor de un an le place să se uite la imagini cu 

obiecte familiare și să învețe denumirea acestora 

Cărțile creează un moment important în rutina unui 

copil  (somnul de amiază,  somnul de seară) și pot 

liniști copilul înainte de culcare 

Copiii de această vârstă se bucură de cuvinte care 

rimează 

Pe măsură ce copiii cresc este necesar să oferiți cărți 

care includ abilități noi precum identificarea animalelor 

din grădinile zoologice, forme mari și mici, culori, etc. 

 1, 2, 3... hai la Zoo!  Eric Carle 

 Prima mea carte 

despre forme 

 Eric Carle 

 Prima mea carte 

despre culori 

 Eric Carle 

 Prima mea carte 

despre numere 

 Eric Carle 

 Cărticică de doi ani  Constanța 

Buzea 

 

 

 

    

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 24 și 36 luni 

Sfaturi    Cărți recomandate 

  Titlul cărții   Autor 

La această vârstp, copiii pot folosi cărți cu pagini de 

hârtie (nu mai trebuie pagini cartonate)  

 Vrei să fii prietenul 

meu? 

 Eric Carle 
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Copiii la această vârstă se bucură de cuvinte care 

rimează 

Căutați cărți pline de umor și jocuri comice care 

folosesc rime și oferă povești și imagini amuzante 

Copiii de această vârstă pot înțelege teme mai avansate, 

povestiri, și comparații (mare mic, peste sub). 

 Rime pentru mama  Lucia Muntean 

 Bicicleta lui Miffy, 

Miffy, Ziua lui 

Miffy 

  

 Lipesc, mă joc și 

învăț 

  

     

 

Cărți pentru copiii cu vârste cuprinse între 36 și 60 luni 

Sfaturi  Cărți recomandate 

  Titlul cărții   Autor 

Copiii de vârstă preşcolară pot urmări mai multe 

povești complicate și se bucură de cărți bazate pe 

povești populare și legende, precum și povești legate de 

viața de familie 

Această vârstă este ideală pentru cărți cu litere colorate 

și cărți de numărat 

Alegeți cărți cu ilustrații care antrenează imaginația 

copilului și oferă oportunități părinților de  a vorbi 

despre lume  

Dacă este posibil, oferiți mai multe cărți și lăsați copilul 

să aleagă 

 Pozna lui Jackie  Hiroyuki 

Aihara 

 Năsturel  Don Freeman 

 Alfabetul desenat, 

mai ușor de învățat 

 Arina  

Gheorghiță 

 Cărticică de trei ani  Constanța 

Buzea 

 

 

  



          

Modulul 4: Rezultatele studiilor care adresează alfabetizarea timpurie 

Informațiile din acest modul prezintă rezultatele studiilor de cercetare care au evaluat impactul 

programului Reach Out and Read asupra comportamentului de expunere a copiilor la cititul cu 

voce tare de către părinți, atitudine părinților față de cărțile primite și impactul cititului asupra 

dezvoltării limbajului copiilor. 

Intervenție de promovare a alfabetizării în clinici (Needleman et. al., 1991) 

 În acest studiu pilot cercetătorii au evaluat impactul unei intervenții de alfabetizare 

desfăsurată în clinici asupra expunerii copiilor la cititul cu voce tare 

 Cercetătorii au intervievat 79 de părinți, încercând să identifice activitățile relaționate cu 

cititul pe care aceștia le realizează împreună cu copiii lor. Interviurile  au fost desfășurate 

în sălile de așteptare 

 Rezultatele au indicat, că părinții care au primit o carte prin intermediul programului Reach 

Out and Read, au înregistrat o frecvență de patru ori mai mare în comportamentul de a citi 

cu voce tare pentru copiii lor, comparativ cu părinții care nu au primit o carte 

Promovarea alfabetizării în clinicile de pediatrie: Putem face o diferență? (High, 2000) 

 Acest studiu  evaluază impactul unui program de alfabetizare în clinici (bazat pe modelul 

Reach Out and Read) care a oferit cărți copiilor la vizitele medicale 

 Studiul a înrolat 205 familii cu venituri mici: 106 în grupul de intervenție și 99 în grupul de 

control 

 Rezultatele au indicat că familiile din grupul de intervenție au citit cu voce tare mult mai 

des copiilor lor și au avut o atitudine mai pozitivă față de lectură, decât familiile din grupul 

de control 

 Familiile din grupul de intervenție au citit copiilor într-o săptămână 4.3 zile, iar familiile 

din grupul de control au citit într-o săptămână copiilor 3.8 zile  
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 Familiile din grupul de interventie au citi într-o săptămână în medie 3.4 nopți, în timp ce 

familiile din grupul de control au citit într-o săptămână în medie  2.1 nopți 

 57% dintre părinții din grupul de interventie au menționat că cititul este una dintre cele trei 

activități preferate ale acestora (față de 33% părinți din  grupul de control) 

 27% dintre părinții din grupul de intervenție au menționat cititul ca una dintre cele trei 

activități preferate de copiii lor (față de 12% părinți din grupul de control) 

Impactul unei intervenții de alfabetizare în clinicile din mediul urban asupra dezvoltării 

limbajului la preșcolari (Mendelsohn et. al., 2001) 

 Acest studiu a analizat impactul programului Reach out and Read asupra dezvoltării 

limbajului copiilor proveniți din familii cu statut socio-economic scăzut, populație cu un 

nivel scăzut de alfabetizare 

 Studiul a inclus 122 de participanti: 49  în grupul de intervenție și 73 în grupul de control  

 Rezultatele au arătat că părinții care au participat în intervenție, au citit copiilor lor mai 

mult cu o zi, comparativ cu cei din grupul de control. Copiii care au participat  la 

intervenție au avut scoruri mai ridicate la  receptivitatea și expresivitatea  limbajului (cu  o 

diferență de dezvoltare de șase luni) față de copiii din familiile care nu au participat în 

intervenție 

Competențele copiilor în ceea ce privește receptivitatea și expresivitatea limbajului 

(Mendelsohn et. al., 2001) 

 Acest studiu a examinat efectele programului Reach Out and Read asupra dezvoltării 

limbajului copiilor cu vârstă cuprinsă între 2 și 6 ani, din două clinici de pediatrie urbane. 

 Participanții  din studiu proveneau din familii latino și afro-americane și erau vorbitori de 

limbă engleză sau spaniolă 



          

 49 de familii (grupul de intervenție), au fost expuse la programul  Reach Out and Read pe o 

durată de trei ani. 73 de familii dintr-un grup de control au început programul Reach Out 

and Read cu trei luni înainte ca studiul să înceapă 

 Copiii din grupul de interventie au avut scoruri mai mari în ceea ce privește receptivitatea 

și expresivitatea limbajului față de cei din grupul de control 

Câteva dintre cele mai importante concluzii ale programului Reach Out and Read 

Activitățile incluse în programul Reach Out and Read  influențează nivelul  de  alfabetizare  al 

unui copil  în mod pozitiv. Atunci când medicii de familie oferă cărți și sfaturi părinților cu privire 

la expunerea copilului la cititul cu voce tare: (1) părinții citesc mai des copiilor lor; (2) părinții și 

copiii au o atitudine mai pozitivă față de cititul cu voce tare; (3) copiii din medii defavorizate 

beneficiază de dezvoltarea limbajului. 

Pentru  un rezumat complet al cercetărilor ccesați pagina: 

 http://www.reachoutandread.org/FileRepository/Research_Summary.pdf /Rezumatele Cercetării 
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