
  

 
  

A2 Elaborare model de formare, kit-uri pedagogice si dezvoltare Centru Virtual de Resurse 
“CVR Trainer” pentru formatorii care instruiesc personalul din protectia copilului 

 
 
 

Modul I, 
Activitate practica 1,   

Fisa 1 
 
 
Parcticipantii la curs vor realiza o sinteza asupra deprinderilor de viata independenta pe care 
le au copiii de la grupa la care lucreaza. Vor putea aplica o fisa individuala care sa descrie 
deprinderile vizate, ca in modelul prezentat mai jos. 
 
 
Chestionar - domeniul deprinderi de viata zilnica 
 

1. Nutritie  
 
 Detine abilitati Este nevoie de 

exersare 
Nu detine deprinderi 

Explica ce inseamna 
varietate in 
alimentatie 

   

Explica ce inseamna 
alimentatie 
sanatoasa 

   

Distinge intre 
alimentele 
sanatoase si cele 
nesanatoase 

   

Descrie programul 
sanatos de masa 

   

 
 
2. Planificarea meniului: 
 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine deprinderi 

Cunoaste mai multe 
feluri de mancare 
sanatoase pentru 
mesele principale. 

   

Cunoaste mai multe 
feluri de mancare 

   



  

 
  

sanatoase pentru 
gustari 
Intelege nevoile 
individuale de dieta 
sau preferintele 
culturale 

   

Realizeaza 
planificarea meselor 
pentru o 
sapatamana 

   

Realizeaza lista de 
cumparaturi pentru 
un meniu de 7 zile  

   

Respecta 
planificarea meselor 
in functie de un 
buget dat. 

   

 
 

3. Cumpararea alimentelor: 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine deprinderi 

Stie sa faca o lista 
de cumparaturi 

   

Cunoaste diferite 
locatii ale 
megazinelor din 
comunitate de unde 
poate efectua 
cumparaturile 

   

Stie sa faca 
comparatie intre 
preturi 

   

 
4.  Prepararea mancarii 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine deprinderi 

Descrie ce ustensile, 
aparate si 
echipamentele 
necesare pentru 
prepararea meselor 

   

Descrie modul în    



  

 
  

care se utilizeaza 
aparatele disponibile 
Descrie cum se 
utilizeaza ustensilele 
in siguranta 

   

Descrie cum se 
depoziteaza 
ustensilele in 
siguranta 

   

Isi pregateste singur 
gustarile 

   

Participa la 
prepararea felurilor 
principale de 
mancare 

   

 
5 Comportamentul corect la masa 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine deprinderi 

Foloseste adecvat 
vesela si tacamurile 
in timpul mesei 

   

Stie sa puna corect 
masa. 

   

Utilizeaza corect 
servetelul 

   

 
6. Curatenia bucatariei si depozitarea mancarii 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine 
deprinderi 

Cunoaste importanta 
termenului de garantie in 
alimentatie 

   

Cunoaste care alimente 
trebuiesc 
refrigerate/inghetate/depozitate 
si de ce 

   

Poate curaţa bucataria dupa 
prepararea mancarii, cu 
indrumare din partea adultului 
 

   

 
 



  

 
  

 
 
7. Managementul  si siguranta casei. 
 
 Detine abilitati 

 
Este nevoie de 
exersare 

Nu detine 
deprinderi 

Descrie cel puţin doua calitaţi 
ale unei case curate. 
 

   

Explica doua beneficii ale 
menţinerii unei case curate 

   

Descrie utilizarea şi 
depozitarea corecta a 
produselor de curaţare 

   

Stie doua modalitaţi de 
depozitare a obiectelor 
personale  

   

Descrie diferite metode de 
spalare a hainelor 

   

Descrie modalitatile de 
pregatire a patului pentru somn 
sau pentru perioada a zilei 

   

 
Ulterior aplicarii individuale a fisei, participantii la curs vor realiza sumarizarea rezultatelor 
obtinute in conformitate cu schema de mai jos: 
 
„Puncte forte care sustin dezvoltarea deprinderilor  de viata independenta  ale copiilor 
din grupa mea”   
 
Numar de fise aplicate: 
 
 
Varsta copiilor (varsta/numar de copii): 
 
 
 
Rezultate obtinute. 
 
 
 
De ce aceste puncte forte sustin dezvoltarea deprin derilor de viata independenta a 
copiilor din grupa mea ) (jumatate de pagina, o pagina) 
 
 
 


