
AVC-ul reprezintă una dintre principalele cauze de dizabilitate 
și mortalitate la nivel mondial (Gurol et al, 2018). Obținerea 
tratamentului potrivit cât mai RAPID poate nu doar să reducă 
riscul de mortalitate, ci și să reducă la minimum dizabilitățile pe 
care AVC-ul le poate provoca.
Cu toate acestea, trebuie să cunoaștem simptomele de AVC. Din 
păcate, studiile arată că o mare parte dintre persoane nu pot 
recunoaște simptomele de AVC (Caminiti et al., 2017; Nikol et al, 
2005). Mai multe campanii au utilizat acronimul F.A.S.T (Față, 
Brațe, Vorbire, Timp - Face Arms Speech Time) pentru a educa în 
special vârstnicii despre principalele caracteristici ale AVC-ului.

Acest tip de campanii au ignorat însă faptul că, deseori, copiii 
mici petrec mult timp singuri cu vârstnicii, de exemplu, cu bunicii 
lor, și trebuie să cunoască aceste simptome și cum să raporteze 
sau să sune la numărul de urgență pentru a cere ajutor. 
Programele la nivel școlar orientate în special pe copiii de 
grădiniță reprezintă un aspect neglijat de către profesioniști și 
societate în ansamblu. Și pentru a completa dilema, și multe 
programe școlare lipsesc.

Pentru a acoperi această lacună, a fost creat programul 
Supererou FAST 112.

Acest program este conceput cu scopul de a consolida 
rolul conștientizării de către copii/eforturilor de prevenție. 
Acesta va pune o parte din povara responsabilității de a 
identifica și a înțelege simptomele de AVC pe copii, într-o 
manieră ușor de înțeles pentru aceștia, precum și de a-i 
ajuta să poată suna pentru a cere ajutor și să descrie 
simptomele unui AVC în caz de urgență. Pentru a răspunde 
nevoilor de instruire în ceea ce privește strategiile 
adecvate de prevenire a AVC, vom prezenta pe scurt 
programul Supererou FAST 112 și motivele care sprijină 
dezvoltarea sa. În fiecare săptămână (în total, 5 săptămâni, 
1 oră/săptămână), va fi prezentat un supererou diferit. 
Prezentarea supereroilor se va face prin intermediul 
videoclipurilor, al poveștilor și al diferitelor activități de 
mișcare, pentru a face întreaga experiență de învățare 
amuzantă și memorabilă. Prima parte a activităților din 
fiecare săptămână va avea loc în clasă. După aceea, 
pentru a permite copiilor să-și îndeplinească misiunea de 
supereroi FAST, li se va cere să facă o activitate acasă, cu 
ajutorul părinților/îngrijitorilor. În acest fel, caracteristica 
AVC-ului care a fost discutată în clasă va fi transmisă 
familiei printr-o activitate amuzantă.

Scopul acestui program cu durata de cinci săptămâni este 
de a pregăti copiii de grădiniță pentru a se descurca cu 
probleme medicale legate de simptomele de AVC care pot 
apărea atunci când identifică o urgență produsă de AVC 
acasă. Va evidenția activitățile proiectului, inclusiv 
cercetarea-pilot (selectarea metodologiei, recrutarea 
școlilor participante, randomizarea eșantionului,
identificarea stimulentelor pentru studenți), elaborarea 
programei (subiectul de interes conceptual și teoretic al 
lecțiilor, planurile lecțiilor, activitățile de instruire, fișele de 
lucru, site-ul web, testarea în teren) și implementarea în 
școli (instruirea profesorului, evaluarea preciziei, formulare 
de observare, focus grupuri și evaluarea procesului de 
implementare).

De a investiga dacă programul educativ de conștientizare pe 
tema AVC-ului destinat copiilor de grădiniță poate duce la 
diseminarea eficientă a identificării simptomelor de AVC și a 
capacității de a suna la numărul de urgență în caz de AVC.

1. De a permite copiilor de grădiniță să cunoască și să poată 
identifica caracteristicile FAST 112 ale AVC-ului.
2. De a permite copiilor de grădiniță să afle cum și să poată suna 
la 112 în caz de urgență.
3. Mesajul FAST 112 va fi transmis familiei extinse prin intermediul 
copiilor.

Acest studiu investighează dacă programul educativ pentru copiii de grădiniță este eficient și poate fi realizat prin 
intermediul programului Supererou FAST 112. Dacă există beneficii în ceea ce privește conștientizarea/prevenirea AVC-ului, 
precum și „bune practici” legate de simptomele de AVC care ar pregăti copiii de grădiniță să-și îndeplinească 
responsabilitățile în recunoașterea persoanelor care ar putea suferi un AVC și raportarea incidentului. De asemenea, oferă 
o perspectivă asupra măsurii în care copiii vor putea disemina cunoștințele FAST 112 obținute în clasă pentru a acoperi 
această lacună informațională. Pe baza rezultatului primelor studii-pilot în Grecia, vom extinde implementarea acestuia în 
alte țări din Europa.
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