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Proiectul Româna Împreună urmărește să crească rolul central
al părintelui și al comunităților în transmiterea limbii române și
în formarea identității etnice pozitive a copiilor din afara
României, încă din primii ani de viață.
 

Prin platforma Româna Împreună punem la dispoziție
materialele educaționale, resurse practice, multe idei  și
inspirație pentru a organiza ateliere tematice pentru preșcolari.
Conceptul atelierelor este dezvoltat pe baza experienței de peste
7 ani al echipei noastre în cadrul atelierelor Zmeișorii din Helsinki. 
 

Dacă locuiești în afara României alătură-te comunităților din
zona ta și înregistrează-te pentru a organiza ateliere pentru
familiile din localitatea ta https://www.romanaimpreuna.ro/
 

Cu drag din Helsinki,
Miki, Alexandra, Diana și Bianca

ROMÂNA
ÎMPREUNĂ
Despre proiect
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Comunități 
în străinătate

pentru sprijinirea
limbii materne.
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CUM ORGANIZEZ
ATELIERELE?

Proiectul Româna Împreună îți pune la
dispoziție materialele necesare organizării
de ateliere în română pentru preșcolari.
Tu strângi comunitatea din regiunea ta,
vă înregistrați pe harta Româna
Împreună www.romanaimpreuna.ro și
țineți atelierele. Finanțarea grupurilor de
joacă trebuie asigurată de fiecare
comunitate local, fie prin contribuția
părinților sau diverse proiecte.
 
Pentru lansarea unui grup de joacă poți
crea un grup de Facebook, în care inviți
părinții interesați. Fă cunoscută inițiativa
în cadrul comunității și cere sprijin
Ambasadei României și asociațiilor locale
pentru diseminarea informației. Atelierele
pot fi organizate și în cadrul unei asociații
deja existente.
 
Poți stabili o primă întâlnire cu părinții,
pentru a găsi mai mulți voluntari pentru
inițiativă. Pentru organizarea atelierelor
vei avea nevoie de 3-4 coordonatori
activi din comunitate și minim 4-5 familii
care doresc să participe.
 
 
 

Sfaturi practice
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CUM ORGANIZEZ
ATELIERELE?

La atelierele din Helsinki participă familii
monoligve, bilingve, mixte, din România
sau din Republica Moldova, cu copii între
1 și 10 ani. În Finlanda suma necesară
pentru organizarea unui atelier poate fi
de 35-50 de euro/resurse per atelier cu
20 de copii + spațiu, însă fiecare țară
este diferită. Părinții stabilesc împreună
cum adună banii.  
 
După formarea grupului, găsiți un spațiu
potrivit activităților pentru copii, unde este
suficient loc pentru formarea cercului și
derularea activităților. Un spațiu primitor
și potrivit activităților cu preșcolari este
esențial. Unele orașe oferă spații gratuite.
 
Atelierele pot avea un format de 2 ore la
2 săptămâni, 14 pe an: 7 ateliere
toamnă-iarnă și 7 ateliere primăvară-
vară. Planifică primele ateliere folosind
materialele Româna Împreună, poți
începe cu atelierul Eu și familia mea.
Fii creativ/ă și deschis/ă către nevoile
comunității tale! 
Distracție plăcută!
 
 
 

Sfaturi practice

Ghidul coordonatorului 2019
www.romanaimpreuna.ro



GHIDUL
COORDONATORULUI

Planuri ateliere
Set cântece și set recuzită
Formulare practice

Creioane colorate, carioci
Acuarele, pensule, pahare
Foarfece
Batoane lipici, pistol lipit
Mărgele Hama
Hârtie albă și colorată
Fețe de masă
Bucătărie: cafea, ceai, sirop

Lista de mai jos este orientativă, materialele depind de
activitatea derulată. Lista completă o găsești în planul
atelierului.
Kitul Româna Împreună:

Kit resurse:

RESURSELE
COORDONATORULUI
Ce trebuie să am pentru un atelier?
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Descarcă planurile
atelierelor cu lista

resurselor necesare
de pe platforma

Româna Împreună,
secțiunea

coordonatorului. 
Pe platformă veți

găsi și material foto
și video care

ilustrează
activitățile.

https://www.facebook.com/groups/1875217802509906/?source_id=186629695211738


 

Ce structură
 are un atelier?
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CERCUL 
DE ÎNCEPUT

 ACTIVITĂȚI
LIBERE

 CERC/JOC 
DE FINAL



CERCUL 
DE ÎNCEPUT

cântecul introductiv
numele
număratul participanților
cântece sau joc
introducerea temei atelierului. 

Cercul de început este etapa cea mai
importantă pentru că aici avem
posibilitatea de a transmite un volum de
informație mare către tot grupul. 
 
Cercul este cel ce aduce împreună toți
participanții și este punctul de start al
atelierului. Aici ne spunem numele și
creăm posibilitatea începerii de noi relații.
În cadrul cercului introducem tema
atelierului, jocuri sau cântece noi și
explicăm activitățile libere.
 
Cercul are aproximativ aceeași structură
la fiecare atelier: 

1.
2.
3.
4.
5.

 
Aceste etape pot fi schimbate în funcție
de necesitățile grupului și de temă. În
planurlle atelierelor Româna Împreună
găsiți idei pentru desfășuraea cercului.

Etapele cercului
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CERCUL DE
ÎNCEPUT

Cântecul introductiv.
Acesta se cântă la începutul cercului.
Fiecare grup își poate crea cântecul
propriu. 
 
Numele participanților
Numele se spune pe silabe și bătând din
palme. Pentru a face cât mai interesantă
această etapă, cu numele, copiii pot
spune și cuvinte legate de tema
atelierului sau la alegere ( culoarea
preferată, elemente ale naturii, anotimpul
preferat, mâncarea preferată, o legumă,
hobby-ul preferat samd). 
De exemplu: Ma-ri-a ro-șu.
 
Număratul participanților
Alegem un copil să numere câți
participanți sunt prin atingerea ușoară a
capului lor. Pentru diversitate putem să
cerem să numere mai întâi câți copii
sunt, apoi câți adulți și să adunăm
numerele pentru a afla numărul total.

Etapele cercului

Ghidul coordonatorului 2019
www.romanaimpreuna.ro



CERCUL DE
ÎNCEPUT

Cântece sau joc
Acum putem repeta cântecele deja
învățate sau putem introduce un cântec
sau joc nou. Pentru suport se pot folosi
pachetele de cântece și jocuri pe care le
găsiți pe platforma Româna Împreună.
 
Introducerea atelierului
Atelierul poate fi prezentat fie printr-un
element surpriză, fie făcând legătura cu
unul din cântece sau jocuri. De
asemenea această etapă poate fi
mutată imediat după cântecul
introductiv.
 
Prezentarea activităților libere
Se explică fiecare activitate în parte. Apoi
fiecare copil alege o activitate prin
ridicarea mâinii, iar coordonatorul decide
unde merge fiecare în funcție de numărul
de locuri la fiecare activitate.
Pe platforma Româna Împreună,
secțiunea coordonatorului, poți urmări
un video cu desfășurarea etapelor
atelierului din Helsinki.

Etapele cercului
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ACTIVITĂȚILE
LIBERE

Fiecare atelier are de obicei trei activități
libere și se lucrează în grupuri mai mici.
Acestea se petrec în același timp și oferă
participanților posibilitatea de a alege ce
vor să facă în funcție de nivelul de
dezvoltare și interes. 
 
De asemenea, ei pot face mai multe
activități dacă au timp. În planificarea
activităților, un rol important îl are nivelul
de dezvoltarea al copiilor, nivelul lor de
limbă maternă și dinamica grupului. 
 
Activitățile trebuie alese în așa fel încât
toți copiii să aibă posibilitatea să facă cel
puțin o activitate fără ajutorul părinților. 
Trebuie luat în considerare numărul
participanților. 
 
Dacă este un grup mare, atunci trebuie
mai multe activități sau mai multe
materiale.
 
 

Lucrul în echipă
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CERCUL
DE FINAL

Activitatea de final reprezintă concluzia
sau momentul de reflecție al atelierului.
Aici ne adunăm să vorbim despre ce am
făcut în timpul activităților libere, să citim
o poveste sau să jucăm cateva jocuri. 
Atelierul se încheie cu câteva vorbe de
rămas bun și anunțarea atelierului viitor.
 
După încheierea atelierului părinții ajută
coordonatorii cu strâsul materialelor și
curățarea spațiului. Părinții sunt parteneri
activi în defășurarea atelierelor și trebuie
să fie implicați în toate activitățile,
comunicând cât mai mult cu copiii. În
relația cu părinții, aveți în vedere o
comunicate transparentă și deschisă,
încurajați părinții stânjeniți și stabiliți
reguli comune (utilizarea telefonului
mobil, etc). Fiți deschiși la ideile copiilor
și ale părinților, atelierele sunt în primul
rând un moment de conexiune cu
comunitatea. 
 
Vă dorim ateliere frumoase și pline de
inspirație!
 
 
 
 

Concluzii și jocuri
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Model program atelierele din Helsinki:



Ghidul coordonatorului 2019 - Program ateliere de completat
www.romanaimpreuna.ro



Ghidul coordonatorului 2019 - Fișă Plan ateliere pentru completat, sau
puteți descărca planurile disponibile pe:
www.romanaimpreuna.ro



2 3 4 5 6 71

Prezența la ateliere
La venire, se marchează căsuța cu o linie / spre
dreapta, iar la plecare linia se taie făcând un X.

Nume copil
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Măsuri de siguranță
Locatia:                    
Număr copii:   
Coordonatori: 
Voluntari:            

Riscuri și măsuri
Un copil să se piardă

Un copil să se rănească sau să se îmbolnăvească

Incendiu

Atenție! Copiii nu voie să alerge pe holuri și în sălile de

Alte aspecte:

Măsuri: copiii vor fi trecuți în tabelul de prezență când
ajung. Copiii sunt în responsabilitatea părinților pe parcursul atelierului.

Măsuri: ________________ va asigura primul ajutor copilului;
trusa de prim ajutor se află _______________; în cazuri grave
se va suna la _____________.

Măsuri: Parinții împreună cu copiii sunt rugați să părăsească locația pe
cea mai apropiată ieșire de siguranță; copiii vor fi duși inparcul de
langa cladire si acolo vor fi numarati si inmanati parintilor.
Coordonatorul _____________ va fi ultima persoana care va
părăsi clădirea după ce a căutat în toate încăperile
iar_____________ v-a suna la ________ .

activitați pentru a preveni accidentele prin alunecare și pentru a
păstra o atmosferă potrivită desfășurării activităților. Atenție la jucăriile
cu părți mici, care nu sunt potrivite copiilor cu vârsta sub 3 ani.
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Măsuri de siguranță:
Am luat la cunoștință (data, numele și semnătura):

Nume părinte Semnătura și data

Coordonator: _________________
Ghidul coordonatorului 2019
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Mulțumim!
Ne puteți lăsa un mesaj
la: info@edu-studio.fi
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Proiect conceput de 
Edustudio Helsinki

 
 
 
 
 
 
 
 

Finanțat de 
Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni
 

 


