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CUVÂNT ÎNAINTE

Proiectul „Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and
Kinesthetic Learners” a presupus colaborarea a patru grădinițe din
Letonia, România, Estonia și Turcia pentru că a căuta metodologii de
învățare care să ducă la învățarea individualizată a preșcolarilor din
secolul 21. Învățarea nu poate fi identificată doar cu programele de
învățământ sau cu activitățile de învățare preșcolară - procesul de
învățare poate fi implementat cu succes în orice situație de viață, prin
urmare, rolul semnificativ în dezvoltarea abilităților de învățare îl are
familia.
Ghidul este destinat acelor părinți care doresc să-și susțină copiii
în primele încercări de învățare. Oferă o viziune a conținutului
educațional al secolului 21, diferite metode individuale de învățare și
sugestii pentru o învățare eficientă în funcție de stilul individual de
învățare. Părinții din țările partenere au realizat mai multe activități de
învățare la domiciliu și prezentă activități STEM de învățare pas cu pas
care pot fi realizate acasă.
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ÎNVĂȚAREA - CA PROVOCARE A SECOLULUI XXI
„Educația nu este învățarea faptelor,
Ci pregătirea minții să gândească”
Albert Einstein
Grădinițele, centrele de dezvoltare, școlile primare - fiecare
dintre aceste instituții au întâmpinat mari provocări în ultimii 20 de ani.
Dacă încercați să descoperiți de ce provocările au fost mai mari în
comparație cu momentul în care ați fost dumneavostră la școală - nu va
exista un anumit răspuns. Majoritatea pedagogilor vor spune - copilul
de azi se confruntă cu niște schimbări și aceste schimbări influențează
în mod direct nevoile și motivația lui în procesul de învățare. Unii vor
indica, de asemenea, schimbările de mediu și pe cele sociale care
afectează dezvoltarea psihică. Din nefericire, aceste schimbări globale
influențează mai mult copiii decât ne-am aștepta noi - adulții - și asta
duce la faptul că vom căuta probabil noi metode și instrumente de
învățare mai mult prin intuiție decât prin cunoaștere.
Totuși, este foarte important să spunem că rolul educației a
crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în urmă cu 20 de ani educația
era o relație între clasă și pedagog, acum considerăm că educația este
mai individuală - implică lucrul direct al pedagogului cu copilul.

Pagina |5

Abordarea individuală a învăţării este o metodă care respectă nevoile
copilului în procesul de învățare. Din nefericire, este imposibil să se
lucreze individual într-un mediu școlar cu 20-30 de copii în grup și, prin
urmare, pedagogii caută cele mai bune practici și cunoștințe.
Curricula din Europa prevede multe abilități și deprinderi pe
care copiii ar trebui să le obțină înainte de a merge la școala primară.
Această diversitate determină adesea o confuzie în societate și este
important să ținem minte - învățarea ar trebui să fie nevoia naturală
exprimată de copil și din proprie inițiativă. Dacă se observă că copilul
de vârstă preșcolară nu dorește să învețe, înseamnă că ceva în procesul
de învățare nu este organizat conform nevoilor acestui copil și nu are
legătură cu motivația copilului.
Învățarea prin acțiuni realizate de copii înseamnă că procesul de
învățare include cel puțin trei competențe principale - observarea ca
acțiune primară, explorarea prin învățare făcând acțiuni și prezentarea
rezultatului la care au ajuns copiii, ca proces de reacție la acțiunile
anterioare. Observarea este o acțiune care include nu numai contact
vizual pasiv, ci și discuții referitoare la „status quo”. Fiecare proces de
învățare începe cu evaluarea procesului și înțelegerea a ceea ce învățăm.
Uneori nu există anumite scopuri ale învățării și, de obicei, adulților li
se pare că este o pierdere de timp, dar este necesar ca fiecare activitate
de învățare din primii ani de viața să ofere conținut „locului gol” din
cunoștințele copilului. Dacă această primă regulă a învățării - stabilirea
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scopului - este ratată, de obicei copilul devine confuz, deoarece în
stadiul final nu poate evalua dacă rezultatul învățării este atins. Deci,
fiecare acțiune de observare începe cu determinarea a ceea ce vom
învăța, a obiectelor pe care le vom folosi în procesul de învățare și a
mediului în care vom învăța.

OBSERVĂ

EVALUEAZĂ

EXPLOREAZĂ

Motivația de explorare și de învățare reprezintă competențe de
bază care duc la dezvoltarea gândirii critice și a aptitudinilor complexe.
Vârsta timpurie este o perioadă de dezvoltare a abilităților de explorare
care începe cu dezvoltarea psihologică a copilului - atunci când încearcă
să atingă obiecte, să înțeleagă lumea prin mâncatul tuturor obiectelor și,
prin urmare, este important să crească nivelul de explorare în
dezvoltarea copilului. Explorarea la vârstă fragedă, de obicei, înseamnă
același lucru ca și învățarea prin efectuarea unei acțiuni care duce la
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rezultate diferite de mai multe ori. Explorarea solicită multă muncă
individuală și auto-motivație, în special la vârsta școlară, prin urmare,
dacă este o parte naturală a procesului de învățare timpurie, determină
un rezultat durabil pentru aptitudinile necesare în continuare la școală.
Evaluarea feedback-ului este, de obicei, uitată în procesul de
învățare, în special la vârsta fragedă, dar este esențial să înțelegem dacă
copilul a câștigat rezultatele planificate în cadrul activității realizate,
dacă conținutul activității de învățare corespunde nevoilor și
cunoștințelor sale și cum să continuăm dezvoltarea anumitor conținuturi
de învățare.
Provocarea secolului XXI este de a identifica ce nevoi va avea
generația pe care încă nu o cunoaștem şi despre care nu putem prezice
ce va face în viață. Prin urmare, unul dintre aspectele critice ale
educației este stabilirea valorilor, dar sunt diferențe semnificative între
diferite țări în ce privește acest lanț valoric. De exemplu, care este
valoarea mai actuală - competitivitatea individuală sau realizările
grupului comun? Răspunsurile la aceste chestiuni sunt căutate de toate
țările din Europa și încă există diferențe mari în Scandinavia și Europa
de Sud.
Cercetătorii și educatorii realizează și încearcă să găsească
viitoarele competențe și abilități de care vor avea nevoie de copiii de
azi.
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COMPETENȚE ALE SECOLULUI 21 ȘI RELAȚIILE
CONȚINUTULUI EDUCAȚIONAL
Creativitate
•Științe culturale

Competențe digitale
•Tehnologii și media

Gândire critică și rezolvare de probleme
•STEM

Comunicare
•Limbi

Antreprenoriat și conducere
•Științe sociale

Cooperare și participare
•Științe sociale

Creativitatea este o competență de bază a omului secolului
XXI. Nu necesită întotdeauna invenții de importanță seculară sau
reforme uriașe, dar, de obicei, această competență permite avansarea
progresivă către oportunități mai mari și bunăstare în societate.
Creativitatea este semnificativă pe piața forței de muncă, deoarece
soluțiile creative dezvoltă produse și servicii pentru întreaga societate.
Dacă este analizată, creativitatea ar putea fi identificată ca fiind o
muncă intelectuală, achiziții și obiceiuri complexe importante pentru
generarea de idei și conținuturi noi.
Competenţele digitale în secolul XXI înseamnă deja mai mult
decât utilizarea instrumentelor TIC în viața cotidiană a omului. În cazul

Pagina |9

în care procesul de socializare se dezvoltă rapid în mediul digital,
competențele în domeniul utilizării inteligente a mediului digital și a
mass-media sunt surse de informație. Competența digitală este esențială
și pentru dezvoltarea altor competenţe – de comunicare (învățarea
limbilor străine), fizice (monitorizând antrenamentele, rezultatele) etc.
În 2014, cercetarea incluziunii și practicii digitale în Uniunea
Europeană a arătat că 47% dintre cetățenii UE nu au suficiente
competențe digitale și aceasta înseamnă că dezvoltarea rapidă a
tehnologiei va solicita folosirea mai multor conținuturi și abilități
digitale în procesul de învățare. În următorii ani, competențele digitale
pot include abilități precum analiza informațiilor, comunicarea și
dezvoltarea conținutului, securitatea și rezolvarea problemelor.
Gândirea critică şi rezolvarea de probleme reprezintă
abilitatea umană de a lua decizii bazate pe argumente și cunoștințe. În
secolul XX, principala dominantă a educației a fost învățarea
conținutului. Cantitatea acestui conținut crește cu fiecare an și este
necesar să se decidă dacă un copil în situația actuală ar trebui să
cunoască totul din lume sau să fie capabil să găsească informații și să
fie gata să folosească abilitățile de utilizare a informațiilor în procesul
de luare a deciziilor. Probabil că acest lucru va conduce la faptul că,
după 20 de ani, nu vom vorbi despre demonstrarea teoremei, dar copilul
va putea, prin intuiție, să descopere cât de multă culoare este necesară
pentru a colora o decorațiune de perete de 5 metri pătrați. Gândirea
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critică și rezolvarea problemelor vizează scăderea cunoștințelor
abstracte pentru utilizarea inteligentă a cunoștințelor.
Comunicarea este o valoare importantă, dezvoltată în Uniunea
Europeană de peste 40 de ani. Acest lucru este vizibil din faptul că, în
întreaga Uniune Europeană, aptitudinile lingvistice au un rol egal și, ca
rezultat al migrației, sunt multiple naţionalităţi în școlile noastre. În
timp ce Uniunea Europeană depune eforturi în vederea integrării
naționalităților musulmane și dezvoltării comunicării între aceste două
părți, este importantă și comunicarea în limbile slavone și asiatice.
Antreprenoriatul și leadership sunt competențe esențiale în
secolul XXI, în special în Europa de Est și Europa de Sud, unde
dezvoltarea acestor competențe necesită și ruinarea impactului trecut al
economiei la comandă. Dacă copilul are competențe de conducere, el
poate să îşi conducă dezvoltarea individuală, precum și a grupului, iar
aceste abilități sunt motoare ale bunăstării societății. Aceste competențe
sunt, de asemenea, relaționate cu luarea deciziilor și capacitatea de
asumare a responsabilităților.
Cooperarea și participarea joacă un rol semnificativ în crearea
apartenenței la societate și dorinței de a fi în societate. Participarea
calitativă scade radicalizarea în societate și izolarea socială in rândul
noii generații. Școala nu este doar un loc de învățare, ci și posibilitatea
de a dezvolta o societate incluzivă ca model minoritar al societății.
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Participarea permite întărirea valorilor societății civile și conduce la un
proces comun de luare a deciziilor.
Competențele menționate mai sus sunt bine cunoscute în
societate, dar până în ultimul deceniu au fost identificate mai mult cu
societatea adulților și țintele programelor de dezvoltare a acestor
competențe destinate grupurilor restrânse ale societății. Soluționarea
procesului de învățare și a conținutului bazat pe aceste competențe în
școli trebuie să reorganizeze viața școlară formală și să transforme
școala dintr-o instituție tradițională orientată spre conținut într-o
instituție bazată pe competențe și cunoștințe. Acest lucru a fost bine
implementat în școlile profesionale, deoarece aceste școli sunt legate în
principal de piața forței de muncă. Implementarea conținutului nou și a
procesului de învățare în instituțiile preșcolare și în școlile primare
poate fi realizată numai dacă părțile interesate ale mediilor școlare pun
în practică cooperarea comună.
Educația bazată pe competențe este propunerea care poate fi
pusă în aplicare de societate pe baza rețelei școlare actuale. Aceasta
necesită mult efort din partea infrastructurii organizaționale disponibile
pentru procesul de învățare multidisciplinar. De obicei, înseamnă că
fiecare sală de clasă sau grupă este echipată cu mobilier ușor de adaptat
atât pentru învățarea individuală, cât și pentru grupuri. Este, de
asemenea, necesar să se utilizeze în mod corespunzător instrumentele
TIC în învățare, în special pentru a compensa nevoile elevilor care au
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nevoie de mai multă asistență prin conținut audio (cum ar fi cei
dislexici).
Principalele părți interesate în procesul de învățare bazat pe
competențe sunt pedagogii. Dacă învățarea este organizată ca în
grădinițe pe baza învățării multidisciplinare (nu pe discipline),
pedagogii au nevoie de o colaborare comună pentru a aborda conținutul
din mai multe perspective. S-a demonstrat că competența timpurie
matematică și logică conduce la o mai bună abilitate de literație, prin
urmare gruparea științelor sau a câmpurilor de învățare nu are obstacole
- doar provocări profesionale.
Educația copiilor se ocupă nu numai un tip de percepție (vizuală,
auditivă

sau

kinestezică),

ci

și

de

preferințele

de

învățare

(liniște/muzică, vizualizare electronică/vizualizare statică). Chiar mai
mult - găsirea unui proces adecvat de învățare pentru fiecare copil nu
numai că aduce beneficii în realizările individuale, ci și crește succesul
grupului comun datorită diferențierii și dezvoltării abilităților tuturor
elevilor.
În cele din urmă, rolul cel mai important în educația bazată pe
competențe îl dețin părinții. Când copilul frecventează gradinița pentru
prima dată, părinților li se sugerează să ofere cât mai multe informații
posibile despre copilul lor (temeri, preferințe, comportament). Din
păcate, foarte des, în procesul de învățare ulterioară, uităm că
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feedbackul de la părinți poate fi o bază bună pentru lucrul cu
dizabilitățile de învățare sau pentru testarea sau monitorizarea
dificultăților. Colaborarea dintre părinți și școală permite, de obicei,
monitorizarea satisfacției cursanților pe o perioadă mai lungă și
evaluarea școlii. Această colaborare permite, de asemenea, întărirea
rolului părinților în procesul de învățare bazat pe valori, deoarece toate
competențele se bazează pe sistemul de valori actual al societății și este
imposibil să se mențină două sisteme de valori - unul în cadrul școlii și
al doilea în familie.
Componente ale educației bazate pe competențe

Infrastructura
școlilor

Calificările
profesionale ale
pedagogilor

Educația
bazată pe
competențe

Implicarea părinților
în sprijinul individual

Nevoile educaționale
ale copiilor
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EDUCAȚIA LA VÂRSTA FRAGEDĂ CU PĂRINȚII
Voroņenko Liene
„Părinții trebuie să-și amintească întotdeauna că nu sunt
pedagogi, ci educatori și persoane importante în viața copilului lor,
deoarece dacă sunt prea mulți pedagogi în viața copilului, acest lucru
duce o la viață fără lideri” - a spus un binecunoscut psiholog cu care
am colaborat mult timp. Ușor de spus - nu atât de ușor să-ţi amintești
zilnic. Experiența pedagogiei arată că impactul cel mai semnificativ
asupra abilităților de învățare îl are comportamentul părinților și
activitățile de învățare nu prea bine pregătite și planificate, deoarece
copilul de vârsta fragedă de obicei îşi copiază părinții. Am constatat că
o zi la parcul științific, cu copiii, le creşte motivația și dorința de a
explora natura mai mult decât activitățile de învățare bine structurate,
prin urmare, am stabilit câteva reguli de învățare cu copiii la domiciliu.
REGULA

1.

ÎNVĂȚAREA

ESTE

DISTRACTIVĂ.

Împreună cu copiii, învățăm și facem activități numai dacă avem timpul
și motivația corespunzătoare. Nu stabilim anumite scopuri sau orare,
pentru că există întotdeauna nevoie de un spațiu pentru imaginație,
nerespectând regulile sau cadrul stabilit anterior. Este important să
obțineți emoții pozitive prin activități ca să fie motivaţi să înveţe la
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domiciliu, în general. Chiar dacă, prin procesul de învățare, copiii nu
obţin rezultatele planificate și doresc să se joace în timpul lor întotdeauna le permit, pentru că nu știm niciodată unde ne vor conduce
aceste activități pe fiecare dintre noi. Acest lucru cere respect pentru
nevoile copiilor și răbdare, dar am constatat că activitățile de învățare
scurte cu fundal pozitiv conduc la mai multă erudiţie și cunoaștere,
decât învățarea pur şi simplu a literelor din curricula. În cele din urmă,
respectăm întotdeauna o regulă - nu învăţăm dacă suntem trişti, supărați
sau nu suntem dispuși să o facem.
REGULA

2.

ÎNVĂȚAREA

ARE

NEVOIE

DE

ORGANIZARE ȘI RITM. Nu este ușor să organizați mediul în care
este ușor să înveţi, prin urmare, am stabilit că învățarea poate fi
realizată oriunde acasă, dar copilul are anumite instrumente care sunt
organizate și colectate întotdeauna într-un singur loc - creioane,
instrumente STEM1, foarfece, hârtie. O astfel de atitudine permite
separarea jucăriilor de instrumentele de învățare, ceea ce este important
pentru menținerea organizării copilului. Vârsta timpurie necesită
abordări sistematice, crearea unor obișnuințe și pași mici înainte,
învăţarea în felul acesta oferind încredere în sine părintelui și copilului.
Avem o masă pentru copii, o cutie cu unelte și scaune pentru activități
de învățare care au nevoie de o masă de lucru sau de artizanat și, dacă

1

Ştiință- Tehnologie- Inginerie- Matematică
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copilul dorește, poate să facă, de asemenea, activitățile sale de învățare
propuse în mediul pe care l-a organizat după preferințele sale.
REGULA 3. ÎNVĂȚAREA ARE NEVOIE DE TIMP. De
obicei, în grădinițe este bine cunoscut faptul că, pentru vârsta fragedă,
activitățile de învățare nu trebuie să depășească 20 de minute, pentru
copiii de 5-7 ani - 40 de minute. Nu învățăm niciodată acasă cu aceste
reguli. Încercăm să discutăm ce vom face și apoi să lăsăm procesul să
continue. Permiteți copilului să desfășoare activități singur și încercaţi
să îi oferiţi sprijin numai în cazul în care este necesar, deoarece
experiența noastră arată că posibile greșeli sau neînțelegeri apar dacă
toată munca este făcută de părinte, acest lucru nepermițând niciodată ca
abilitățile copilului să se dezvolte. În timpul activităților de învățare
încerc să-mi găsesc calmul și să-mi observ copiii și acțiunile lor. Acest
lucru îmi permite să aflu ce noi abilități, cunoștințe sau imaginații au
câștigat.
REGULA 4. ATENȚIE LA MEDIU. Aceasta este una dintre
regulile mele preferate. Aceasta înseamnă că indiferent ce învățăm,
nimeni nu va fi afectat de activitățile noastre. Dacă explorăm gândăceii,
îi lăsăm mereu în viață; alegem doar frunze de pe pământ pentru
observații etc. De ce? Cred că doar așa copiii reușesc să înţeleagă
durabilitatea și importanța acțiunilor noastre pentru alții. După
implementarea acestei reguli, copiii devin mai independenți și, uneori,
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chiar strâng mizeria după procesul de învățare. Dar cel mai important
lucru - ei acționează ca adulți responsabili pentru mediu.
REGULA 5. REGULILE SUNT LIMITATE. Aceasta este
regula cea mai importantă, nu pentru copiii mei, ci pentru părinți,
deoarece prea multe reguli întotdeauna restricţionează imaginația,
motivația și dorința de a participa a copiilor. Cu câțiva ani în urmă am
mai avut o regulă - totul ar trebui făcut cu grijă și ordonat. Apoi am
înțeles că creativitatea este mai valoroasă decât orice masă curată și am
stabilit această regulă pentru mine. Prietenul meu foarte bun - psiholog spune că singura regulă este să nu faci rău copilului și consider și eu
această regulă foarte bună, deoarece experiența noastră se amplifică
numai prin experiența proprie. Nimeni nu a spus că învățarea va reuși
de la prima încercare, prin urmare acceptați că vor exista greșeli și că
procesul nu va fi întotdeauna realizat în modul în care vi l-ați imaginat este ușor să înveţi împreună cu copilul.
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CONCEPTUL VAK CA ABORDARE A ÎNVĂȚĂRII
ORIENTATE PE NEVOILE COPILULUI

„Ar trebui să petrecem mai puțin timp ierarhizând copiii și mai
mult timp ajutându-i să-și identifice competențele și darurile naturale și
să le cultive. Există sute și sute de moduri de a reuși și multe, multe
abilități diferite care vă vor ajuta să ajungeți acolo”.
Howard Gardner
De-a lungul timpului, liderii pedagogiei și educației au căutat
strategii de dezvoltare a procesului de învățare pentru a obține rezultate
maxime. În secolul 21 nu mai există discuții despre nivelul maxim al
rezultatelor - abordările de învățare individualizate oferă răspunsul că
nu există un nivel comun de maximă rezultativitate - totul ar trebui
măsurat pe baza realizărilor individuale. Este momentul adecvat pentru
a schimba chiar și atitudinea pedagogului faţă de evaluare trecând-o de
la o scală de evaluare standardizată la evaluarea realizărilor individuale
și pentru a pune în aplicare feedback-ul pentru cei care învață.
Dacă evaluarea poate fi reformată, este timpul potrivit pentru
implementarea învățării individualizate dacă grupurile de copii din
grădinițe și școli primare variază între 10 și 32 de copii în grup?
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Conceptul VAK2 este cunoscut în întreaga lume ca fiind unul dintre
instrumentele de adaptare a conținutului la tipul de percepție naturală a
oamenilor, dar teoriile de învățare individualizată au o istorie mult mai
lungă.
Metoda de învățare Montessori, dezvoltată de Dr. Maria
Montessori în Italia, are acum o istorie de peste 100 de ani. Cursanții
pentru Montessori au fost cursanții cu nevoi speciale sau cu dizabilități
de învățare și abordarea individualizată, prin crearea de materiale de
învățare adaptate nevoilor lor, le-a permis să aibă succes la examenele
de stat. Metoda de învățare Montessori aduce în pedagogie rezultate
dovedite ca un mediu de învățare cu susținere și pregătit cu grijă;
presupune un mediu de învățare adaptat elevilor, nu așteptărilor sau
nevoilor educatorilor. Există anumite principii în cadrul acestei metode
care sunt adoptate și astăzi în grădinițe, iar câteva dintre ele sunt:
-

Grupuri de cursanți cu vârste mixte, deoarece vârsta
fizică nu reflectă întotdeauna în mod corect abilitățile
și nevoile de învățare ale cursanților și cursanții de
vârstă diferită beneficiază unul de celălalt;

-

Elevul face propria alegere a unei activități de învățare
din gama prescrisă;

-

2

Libertatea de a se deplasa în mediul de învățare;

Vizual- Auditiv- Kinestezic
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-

Educatorul susține procesul de învățare, dar nu învață
în locul copilului;

-

Materialele

didactice

sunt

concepute

pentru

a

descoperi, nu prin oferirea unor instrucțiuni directe.
Secolul al XX-lea aduce în pedagogie și filosofia educațională a
lui Rudolf Steiner, cunoscută sub numele de educația Waldorf. Această
abordare accentuează învățarea integrată incluzând dezvoltarea
intelectuală, practică și artistică a cursantului. Prioritatea educației
timpurii a copiilor se concentrează asupra activităților practice și a
jocului creativ. Învățarea timpurie în educația Waldorf se bazează pe
organizarea mediului de învățare care are legătură cu interesul natural al
copilului. Activitățile se bazează pe valorile învățării, dar ziua de
învățare include mai multe acțiuni - lucrări artistice, timp în cerc,
activități în aer liber, activități practice etc.
Abordarea pedagogică a lui Reggio Emilia, dezvoltată în Italia,
de asemenea, după cel de-al doilea război mondial, este cunoscută
pentru încercările de filosofie educațională individualizată și centrată pe
copil pentru cei de vârstă fragedă. Această abordare vizează mai mult
nevoile sociale ale elevului și valorile - respectul, responsabilitatea și
societatea și utilizează acțiunile de explorare și descoperire în cadrul
curriculei bazate pe cursanți. Unele dintre principiile de bază din
abordarea pedagogică Reggio Emilia sunt:
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-

Copiii ar trebui să aibă oprtunități multiple de
exprimare;

-

Copiii ar trebui să fie supravegheați în timpul învățării;

-

Copiii ar trebui să învețe prin atingere, mișcare,
ascultare și observare;

-

Copiii trebuie să aibă relații cu ceilalți copii și cu
materialele pe care le au.

Conceptul VAK nu poate fi observat fără teoria lui Howard
Gardner a inteligențelor multiple (1983). Gardner a spus, de asemenea,
că teoria sa nu este legată de stilurile de învățare, ci de tipurile sau
modalitățile de inteligență.

Muzical - ritmică

Interpersonal ă/
Intrapersonală

Vizual - spațială

Naturalistă

Verballingvistică

Corporalkinestezică

Logicomatematică
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Howard Gardner, în cercetări suplimentare, sfătuiește de
asemenea etichetarea cursanților în funcție de inteligența specifică,
clarificând că „inteligența este un potențial biopsihologic de procesare a
informațiilor care poate fi activat într-un mediu cultural pentru a
rezolva probleme sau a crea produse valoroase într-o cultură”.
Conceptul VAK (cunoscut și ca modalități de învățare) a fost
dezvoltat de Walter Burke Barbe (născut în 1926, Statele Unite) care
afirmă că există trei modalități de învățare.

Modalitatea
Vizualizării

Modalitatea
Audierii

Modalitatea
Kinestezică
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Fiecare dintre aceste modalități reprezintă instrumente de
învățare și materialele care se potrivesc tipului de percepție individuală.
Cercetările lui Barbe dovedesc că stilurile de învățare pot fi observate
în poziția dominantă sau în combinația mixtă, iar cele mai frecvente
sunt stilurile de învățare vizual sau mixt. Pentru preșcolari, modalitățile
se pot schimba și mai târziu majoritatea modalităților vor deveni
integrate.
Instrumente și materiale de învățare în conceptul VAK

Vizual

Imagine

Formă

Sculptură

Picturi

Kinestezic

Gesturi

Mișcări
corporale

Manipularea
obiectului

Poziționare

Auditoriu

Ascultare

Ritmuri

Ton

Cântări

Barbe subliniază, de asemenea, faptul că modalitatea de învățare
nu este aceeași cu preferința de învățare şi preferința față de o
modalitate de învățare a persoanei nu este întotdeauna aceleași cu forța
modalității măsurată empiric, prin urmare, înainte de identificarea
modului de învățare, este necesar să se utilizeze instrumentele de
testare. Conceptul VAK nu a fost dovedit științific, dar prezintă o
diferențiere clară în procesul de învățare, iar succesul său ca strategie de
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învățare se bazează pe o abordare multidisciplinară care respectă
percepția naturală a omului.
În cercetările ulterioare, Neil Fleming a extins modelul clasic de
învățare VAK la modelul VARK, care include și modalitatea de
învățare prin citire și scriere. Fleming a afirmat că modalitatea vizuală
diferă și există tipuri de cursanți vizuali care preferă să vadă cuvinte și
simboluri în loc de diagrame, grafice și imagini. În timpul
implementării conceptului de VAK în grădiniţe, investigaţiile au arătat
că modalitatea Citire - Scriere şi-a pierdut din importanța anterioară
deoarece copiii din secolul XXI folosesc în cea mai mare parte canalele
de informare digitale. Nu există dovezi semnificative care să ateste
faptul că prioritizarea canalului informațional către cele digitale
conduce, în mod definitiv, la lipsa de competențe de literație, deoarece
un impact mai mare îl au dificultățile de învățare sau dizabilitățile, în
special dislexia și disgrafia. Fleming relatează, de asemenea, că
modalitatea kinestezică poate fi considerată tactilă. Dacă modalitatea
tactilă se referă la diferite abilități, în special diferențierea suprafețelor
și materialelor, investigațiile arată că implementarea tehnologiei
inteligente în viața societății scade abilitățile și experiența tactilă a
copiilor, deoarece instrumentele TIC folosesc mai adesea ecranul cu
suprafața din sticlă.
Vârsta

preșcolară

este

semnificativă

pentru

dezvoltarea

abilităților de bază și, prin urmare, utilizarea conceptului VAK permite
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obținerea cunoștințelor mai puțin abstracte. Două dintre aceste abilități
de bază sunt alfabetizarea și matematica și fiecare stil de învățare are
abordări diferite pentru a duce la realizări mai bune. Sunt prezentate
cele mai eficiente alternative care pot fi utilizate pentru diferite stiluri
de învățare.
Abilități de literație

Puzzle-uri
Puzzle-uri de potrivire
a cuvintelor
Vizualiștii

Programe de
alfabetizare în massmedia

Abilitati matematice
Numărătoare și forme
de culoare
Numere în mediul
înconjurător
Puzzle-uri

Cărți colorate
Sunete ale literelor din
muzică și rime
Audialiștii

Discuții despre
povestiri și conținut

Rime și numere
Indicarea numerelor în
mediul înconjurător
Descrierea formelor

Cântece cu alfabetul

Kinestezicii

Crearea literelor din
plastilină

Utilizarea obiectelor
pentru numărare

Piste de scris (A cu
autoturisme)

Utilizarea tăvilor și a
nisipului pentru studii
de cantitate

Desenarea literelor în
aer

Utilizarea plastilinei
pentru crearea de
forme
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Copilul vizual
Cum să înveți cu elevul vizual?

Copilul vizual:

Lăsați-l să deseneze sau să schițeze, să
păstreze creionul și hârtia. Uneori are
memorie fotografică.

Are nevoie de
vizualizări ca explicație
a conținutului
Îi plac ilustrațiile,
diagramele, hărțile
Îşi amintește bine
detaliile vizuale
Preferă să vadă cum se
fac lucrurile
Este încurcat de sunetele
neplanificate
Îi plac culorile și textul
pronunțat

Stilul de învățare vizual este cel mai
răspândit. Un elev vizual memorează cu
ușurință informațiile prin citire și găsește
utile

diagramele,

foile

imaginile, desenele etc.

de

lucru,

Îşi organizează locul de
învățare
Poate interpreta
informații prin
intermediul materialelor
vizuale.
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Copilul auditiv
Cum să înveți cu elevul auditiv?

Copilul auditiv:

Permiteți copilului să citească și să
vorbească - de obicei, are abilități foarte
bune pentru alfabetizare - acești copii
trebuie să repete, să confirme, să discute
conținutul cu adulții.

Îi plac discuțiile

Vorbește mult și ascultă
cu atenție
De obicei nu are nici o
incertitudine în a-și
exprima emoțiile sau
opinia în public
Are o memorie bună
Îi place să aibă muzică
în timpul învățării
Are succes la limbile
materne și străine, de
asemenea

Stilul

de

învățare

auditiv

se

concentrează pe memorarea cu ușurință
a comenzilor verbale, înțelegerea mai
bună

a

lucrurilor

atunci

când

informațiile sunt transmise verbal și
stocarea mai bună a informațiilor atunci
când se poate vorbi despre un subiect.

Nu îi place să învețe sau
să se joace în tăcere
Explică activitățile
partenerilor

Are nevoie de explicații
verbale de la pedagog
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Copilul kinestezic
Cum să înveți cu elevul kinestezic?

Copilul kinestezic:

Permiteți-i să fie într-un parteneriat egal
în procesul de învățare, să repete
acțiunile întreprinse de educator. Sunt
persoane care învață individual mai bine
decât altele.

Îi plac jocurile de rol
Preferă jocurile active
Îi place să se joace în
timpul învățării
Nu poate rămâne calm
pentru mult timp
Îi plac diferite materiale,
să construiască, să
folosească instrumente
IT
Vorbește prin gesturi

Stilul de învățare

kinestezic se

concentrează pe partea aplicativă a
informațiilor. Copiii kinestezici pot avea
probleme cu memoria teoretică. Pe de
altă parte, aceștia pot asimila și stoca cu
ușurință informații prin implicarea activă
în activitățile de învățare.

Este activ fizic în
procesul de învățare și
folosește experiența
personală
Îşi amintește activitățile
când a fost activ
Folosește mâinile și
degetele pentru a atinge
și a învăța
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CUM SE APLICA VAK ÎN GRĂDINIŢE?
Amossova Nadezda
Implementarea conceptului VAK în grădinițe reprezintă o nouă
provocare pentru pedagogi în organizarea temelor pentru a adapta
activitățile de joc particularităților fiecărui copil. Este nevoie de noi
materiale vizuale, asistență audio și, în special, de idei pentru învățarea
tactilă. Astfel prezentăm aici o activitate de joc, organizată în grădinița
Paasuke (Estonia).

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE:
Clasa: Lepatriinu

TEMA:
ZIUA ŞI NOAPTEA

Vârsta copiilor: 5-7 ani
Profesor: Erika Kärner
Obiective:
Copilul va preciza motivele pentru care se schimbă ziua și noaptea.
Copilul va explica faptul că Pământul, Soarele și Luna sunt planete și
sunt situate în spațiul cosmic.
Copilul va desena un cerc cu ajutorul materialului de ajutor.
Rezumat scurt:
Studierea imaginilor și a cărților: planete, rotația Pământului, spațiul
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cosmic. Conversație pe baza temei. Observarea rotației Pământului pe
un model, impactul Soarelui. Se joacă jocuri, se face artizanat.
Resurse
imagini, o lanternă, un model de spațiu, creioane colorate, o piesă de
șah, foarfece, lipici, creioane, hârtie galbenă.
Rezultate
Copiii s-au bucurat cu adevărat de activități. Ei au învățat cum se
formează dimineața, ziua, seara și noaptea pe Pământ. Ei au fost foarte
interesați să-și facă propria imagine despre zi și de noapte. Acasă au
discutat cu părinții lor informațiile pe care le-au învățat în grădiniță și
le-au arătat imaginile părinților. Acest lucru i-a ajutat să asimileze noi
informații.
Activitate:
Copiii se uită la fotografii și
imagini ale planetelor și spațiului
cosmic. Ei explorează lumea.
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Activitate:
Conversație pe tema „De ce nu
strălucește mereu soarele, ce fac
oamenii și animalele în timpul
zilei și în timpul nopții”.
Joc dinamic: ziua și noaptea
Activitate: Copiii colorează
planeta Pământ și o decupează. Ei
împart o foaie albă de hârtie în
două cu un creion și colorează o
jumătate în albastru și cealaltă în
negru. În mijlocul lucrării lipesc
planeta Pământ. Cu ajutorul unei
piese de șah, se desenează două
cercuri pe o hârtie galbenă.
Cercurile reprezintă Soarele și
Luna. Se taie cercurile și le lipesc
pe hârtie în funcție de cunoștințele
pe care le-au achiziționat.
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ADAPTAREA CONCEPTULUI VAK LA VÂRSTA DE 6 ANI
Chirvase Daniela-Alina
Deși jocul rămâne activitatea principală la acest nivel de vârstă,
preșcolarul mare începe să se coreleze cu sarcinile de ordin instructiveducativ. Ca urmare, vom asista la complicarea și adâncirea proceselor
de cunoaștere, la schimbarea atitudinii față de mediul înconjurător, în
sfârșit, la perfecționarea formelor de activitate ale copilului. Lărgirea
cadrului relațional (cu obiectele, cu alții, cu sine), constituie una dintre
premisele dezvoltării psihice a copilului în toate planurile. Exuberanța
motorie și senzorială a acestei etape se va asocia firesc cu îmbogățirea
și flexibilizarea limbajului, cu dezvoltarea gândirii care câștigă
coerență, claritate, comunicabilitate și se distanțează într-o oarecare
măsură de dominanta afectivă care o frâna în etapa anterioară.
Maturizarea posibilităților cognitive ale preșcolarului mare,
intensificarea și creșterea capacităților sale adaptative, regularizarea
planului relațional interpersonal, îl fac apt ca la vârsta de 6/7 ani să
pășească într-o nouă etapă a dezvoltării sale, etapa școlarității. Acum își
fac loc din ce în ce mai mult activitățile de învățare sistematică.
Programul formativ este mai dens și activitățile obligatorii mai
numeroase, cerințele mai susținute, astfel încât copilul să fie pregătit
pentru noile responsabilități ce îl așteaptă. În aceste condiții, diversele
sale capacități psihice suferă modificări importante. De exemplu,
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„percepția transformată de mult în observație, se exersează, devine
pricepere; limbajul capătă o structură mai închegată decât în etapele
logice, orientate spre sistematizarea și observarea faptelor particulare;
atenția voluntară își mărește durata. Preșcolarul mare dispune de mai
multă forță și agilitate. Se adaptează ușor, se atașează repede” (Zlate,
Verza, Golu,1997). Sensibilitatea devine de două ori mai fină în această
perioadă. Dacă până acum tactul era utilizat pentru descoperirea
însușirilor obiectelor, în noul stadiu al dezvoltării psihice el va fi utilizat
mai ales pentru stabilirea semnificațiilor acestora (după Zlate, Verza,
Golu, 1997). Relația dintre sensibilitatea vizuală și cea kinestezică este
destul de bine coordonată la această vârstă, spre deosebire de etapele
anterioare, copilul recunoscând tactil obiectele percepute anterior
vizual.
La această vârstă, „reprezentările au un caracter intuitiv, situativ,
fiind încărcate de însușirile concrete ale obiectelor și fenomenelor.
Caracterul lor schematizat și generalizat se prefigurează la 6/7 ani.
Rolul lor în viața psihică a copilului este extrem de important. Ele
lărgesc sfera și măresc coerența vieții psihice, dând posibilitatea
copilului, pe de o parte, să poată cunoaște obiectele și în lipsa lor, pe de
altă parte să-și reactualizeze experiența trecută și s-o integreze în cea
prezentă sau chiar viitoare” (Zlate, Verza, Golu, 1997). Iată câteva
motive pentru care VAK poate fi abordat cu succes la preșcolarii mari.
Bazându-se pe stilul de învățare al fiecărui copil, pe dominantă,
educatoarea sau chiar părintele poate crea și pune în aplicare activități
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interesante, inovative,care să contribuie la dezvoltarea proceselor
psihice, la asimilarea acelor cunoștințe și deprinderi necesare fiecărui
individ.
De unde vine ploaia ? De ce cad frunzele ? Cum se nasc puișorii
de găină? Ce se întâmplă cu omida? Cum sunt agățate stelele de cer?
etc. Copiii sunt curioși din fire. Ei vor să știe tot felul de lucruri. Își
folosesc toate simțurile pentru a învăța, iar această experiență este de
neînlocuit. Felul în care copiii mici investighează este, în esență, cu
adevărat o activitate științifică.
„Mare parte din activitatea științifică de la clasă trebuie să ia
naștere din întrebările copiilor. Un cadru didactic înțelept este cel care îi
ascultă pe copii și răspunde, în primul rând, întrebărilor lor” (Kolumbus
Schulman, 1983). Ei trebuie ajutați să caute asemănări, deosebiri, cauze
și efecte. Trebuie să-și folosească toate simțurile pentru a învăța și, de
asemenea, ei au nevoie să achiziționeze, să partcipe în mod activ la
experimente, să manipuleze materiale, să încerce să producă un
eveniment, să vorbească despre ceea ce se întâmplă, pe măsură ce
faptele se desfășoară. Este bine ca în sala de grupă să avem un colț al
științei în care copilul să găsească materialele necesare oricărui
„experiment”. Astfel, putem avea diverse materiale cu care copilul să
intre în contact vizual, auditiv și kinestezic: burete, sticlă, ziar umed,
avizier, cântar, acvariu, terariu, lupă, tăviță etc. Este foarte interesant să
privești cum încolțește o sămânță și cum crește tulpina. Pentru a realiza
acest lucru putem pune un burete în interiorul unui borcan de sticlă ori
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pahar. Buretele trebuie să preseze bine pereții borcanului. Plasăm
semințele în interior, pe margini, între burete și sticlă. Turnăm o
cantitate mică de apă în zona dintre sticlă și burete și plasăm paharul
într-un loc luminat. După aproximativ o săptămână, în funcție de tipul
de sămânță, încep să apară rădăcinile.
Pentru a dezvolta simțul tactil-kinestezic putem confecționa o
„cutie de pipăit”, tăind o gaură într-o cutie de carton. Un săculeț poate
servi aceluiași scop. Plasăm în interiorul cutiei mai multe obiecte făcute
din materiale diferite. Copilul trebuie să identifice obiectul ales. Copiii
pot privi toate obiectele înainte de a fi puse în cutie.
Pentru dezvoltarea sensibilității vizuale putem așeza pe o tavă
lucruri care dau aceeași senzație la pipăit, dar arată oarecum altfel (de
exemplu, creioane cerate de diverse culori, cești cu și fără model
desenat). Alegem un copil să le privească cu atenție, apoi să închidă
ochii și să aleagă un obiect de pe tavă. Îl pot descrie? Dacă e necesar îl
putem ghida cu întrebări: este mare sau mic? Moale sau tare? Are vreun
desen, ori nu este nimic pe el? După ce copilul își termină descrierea,
deschide ochii și privește iar obiectul.
Pentru dezvoltarea sensibilității auditive putem crea diferite
sunete și zgomote, utilizând mijloace simple, de exemplu un creion
căzând pe podea, o lingură într-un pahar, deschiderea și închiderea ușii,
fluieratul. Copiii, cu ochii închiși, trebuie să ghicească ce sunet a fost,
ce anume l-a provocat.
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Putem face experimente legate de vreme: o hartă a vremii poate
fi facută dintr-o bucată de carton pe care sunt lipite ori desenate imagini
reprezentând: soarele, vântul, norii, ploaia și zăpada; în centrul hărții
atașăm un indicator pe care copiii îl pot mișca pentru a indica desenul
ce reprezintă vremea din acea zi.
În multe zone, oamenii colectează apa de ploaie pentru diferite
scopuri. Putem face cu copiii un studiu științific pentru a determina, în
anotimpul ploios, cât de multă ploaie cade în fiecare zi a săptămânii. Se
iau șapte borcane de mărime egală și le punem câte o etichetă cu
numele fiecărei zile a săptămânii. Le așezăm afară și lăsăm descoperit
doar borcanul corespunzător zilei în curs, celelalte rămânând acoperite.
În următoarea dimineață, copiii pot privi în borcan să vadă cât de multă
ploaie este, în cazul în care, evident, a plouat în ziua precedentă. Se
continuă la fel pentru toate zilele săptămânii și, în ultima zi, copiii
aliniază borcanele și compară cantitatea de ploaie care a căzut în fiecare
zi (după Kolumbus Schulman, 1983).
Putem discuta cu copiii despre schimbările de temperatură din
timpul zilei. Care este perioada cea mai caldă a zilei? Când este soarele
chiar deasupra capului? Cum este temperatura când soarele apune? Aici
activitatea se poate transfera spre alte subiecte ale curriculumului . Ce
fel de haine poartă oamenii când vremea este caldă? Dar când este rece?
Dacă avem un termometru de perete putem demonstra cum indică
acesta temperatura. Pentru preșcolari putem inventa un termometru cu
ajutorul unui fermoar. Atașăm fermoarul de un carton sau pânză. Când
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vremea este caldă, copiii închid fermoarul și „gradele urcă”, pe vreme
rece îl deschid și „gradele coboară”. De-a lungul fermoarului se pot
desena gradații cu cifre corespondente. Este distractiv pentru copil să se
simtă ca un expert și să prevadă vremea uitându-se la nori. Îi putem
învăța pe copii să recunoască diferite tipuri de nori pe care îi pot vedea
pe cer, în special diferența dintre norii întunecați, de ploaie, și cei albi,
pufoși, care reprezintă vremea senină (după Kolumbus Schulman,
1983).
Aerul este împrejurul nostru, peste tot; dar, pentru că este
invizibil, este o noțiune greu de înțeles de către un copil de 6 ani. Putem
realiza împreună cu copiii câteva experimente simple, care să arate
acestora existența aerului: inițiem un joc cu baloane colorate obișnuite;
suflăm baloane de săpun care sunt umplute cu aer și plutesc în aer.
Atunci când se predă matematica, copilului i se cere să se
angajeze în demersul unei gândiri abstracte. I se cere să vadă relațiile
dintre obiecte și evenimente: să grupeze, să sorteze, să clasifice. Multe
asemenea experiențe formează baza înțelegerii de mai târziu a
geometriei. La această vârstă copiii percep proprietățile fizice ale
obiectelor. Așa cum copilul are multe experiențe în timp și spațiu, el
achiziționează o cunoaștere a lumii fizice, a obiectelor din jurul său.
Am vrut să evidențiem astfel multitudinea de informații cu care
preșcolarul de 6 ani intră în contact, folosindu-și cele trei tipuri de
sensibilitate – auditivă, vizuală și tactilă. Lucrul cu copilul este întradevăr o aventură atât pentru educatoare/ părinte cât și pentru copil.Un
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principiu călăuzitor pentru fiecare dintre noi ar trebui să fie : ,, Hai să
văd câte modalități pot găsi pentru a pregăti copilul pentru cunoaștere”.
Practic, limita în urmărirea acestui principiu este indicată doar de
limitele imaginației noastre. Deci, ține de noi, adulții, să-i stimulăm
fiecărui copil potențialul nativ, să-l dezvoltăm.
În ceea ce privește aplicarea VAK în învățământul preșcolar la
nivelul de vârstă 6 ani putem spune că dispar dificultățile generate de
insuficienta dezvoltare cognitivă și senzorială caracteristică etapelor
anterioare, copilul fiind receptiv la tot ceea ce este nou, reușind să le
transpună în situații noi de învățare.

BIBLIOGRAFIE
1. Golu, P., Zlate, M., Verza, E. - Psihologia copilului, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1997
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VAK ȘI STEM ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE
Voroņenko Liene
STEM

(care

înseamnă

-

știință,

tehnologie,

inginerie,

matematică) reprezintă răspunsul secolului 21 pentru cererea de
dezvoltare a științei naturii și a educației bazate pe competențe. Una
dintre primele întrebări, când este prezentată educația STEM este – la
ce vârstă se poate folosi? Nu există dovezi clare demonstrate științific,
dar grădinița noastră a stabilit că nu este niciodată prea devreme pentru
a începe activitățile de educație STEM, deoarece aceste activități se
referă la aptitudinile naturale de explorare și observare. Grădinița
noastră începe activitățile STEM prin explorarea naturii în aer liber,
deoarece oferă posibilitatea de a învăța într-un mediu adecvat pentru
nevoile copiilor și este mai distractiv procesul de învățare.
În primul rând este necesar să se clarifice faptul că STEM este
un concept de învățare și nu în tipul activităților de învățare. Activitățile
STEM nu vor avea succes pe termen lung în cazul în care vor fi oferite
cutii de instrumente experimentale sau jucării de numărare. Ideea
conceptului este că există științe conexe care permit înțelegerea
conținutului printr-o abordare mai globalizată și mai conectată.
Competențele bazate pe educație stabilesc că învățăcelul este centrul
procesului de învățare și experimentează, relaționează cunoștințe
diferite, ia decizii. Prin acest concept este de asemenea necesar să ne
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amintim că elevii învață în moduri diferite. Deci, nu numai conținutul
trebuie reorganizat de la subiecte la forme integrate, dar și forma de
învățare ar trebui să fie adaptată la nevoile cursanților.
Disciplinele de învățare STEM în contextul Muzeului Copiilor
din Boston

Știința implică
observarea și
experimentarea,
realizarea predicțiilor,
împărtășirea
descoperirilor, punerea
întrebărilor și
chstionarea privind cum
funcționează lucrurile.

Tehnologia utilizează
instrumente, folosind
inventivitatea,
identificând probleme și
făcând lucrurile să
funcționeze

Ingineria rezolvă
probleme, folosind o
varietate de materiale,
proiectând, creând și
construind lucruri care
funcționează.

Matematica este
secvențierea (1, 2, 3, 4
...), modelarea (1, 2, 1,
2, 1, 2 ...) și explorarea
formelor (triunghi,
pătrat, cerc) și
dimensiunilor (mai
mare, mai mică decât...)

STEM este învățarea trans-contextuală. De exemplu, numărarea
gândăceilor de pe flori poate fi realizată cu o discuție despre cum
afectează gândacii florile și acest lucru conduce la dezvoltarea de
cunoștințe matematice și de mediu interconectat. Conceptul STEM
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permite, de asemenea, dezvoltarea abilităților copilului care pot fi
folosite în diferite abordări; doar acesta decide care abilitate sau
competență o folosește pentru rezolvarea activității de învățare.

Stimulează
investigațiile

Observă
obiecte

Testează idei

CURSANT STEM

Împărtăşeşte
argumente

Identifică
obiecte

Face
comparații

STEM aplicată la vârste timpurii nu este teoria despre conținutul
complex de învățare. Este vorba despre dezvoltarea abilităților de
învățare, iar grădinița noastră stabilește valori de învățare ale acestui
proces, cum ar fi a permite elevului să fie activ, să fie responsabil să fie
independent în procesul de învățare și să fie interesat de activitatea de
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învățare. Vârsta preșcolară este cea mai bună pentru dezvoltarea acestor
calități pentru că au o curiozitate naturală care trebuie îndeplinită.
Una dintre cele mai importante chestiuni în procesul de învățare
STEM este să se folosească două întrebări de bază – „Ce?” şi „De ce?”.
Întrebările CE permit observarea a diferite procese împreună (de
exemplu, ce fac gândacii pe această floare) și permit comunicarea
participanților la învățare cu privire la observații. DE CE este o
întrebare mai complexă care poate fi folosită doar atunci când anumite
activităţi au fost observate - încurajează copiii să îşi construiască
propriile judecăți.
Activitățile de învățare integrată STEM bazate pe stiluri de
învățare (VAK) ar trebui să atingă 4 obiective principale de învățare:
1. Cunoștințe/înțelegere
2. Competențe
3. Dispoziții
4. Sentimente
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Competențe bazate pe procesul de învățare pentru STEM

•Învățare integrată
STEM
•Ținta de a observa
și a explora

Stilul de
învățare
•Vizual
•Auditiv
•Kinestezic

Conținut

•Cunoștinte
•Competențe
•Dispoziții
•Sentimente

Rezultat

Ce să ne amintim în activitățile de învățare STEM în aer liber cu
privire la plante sau animale?
Copiii cu stilul de învățare vizual predominant, prin contactul
direct cu plantele din jurul lor, pot descrie (culoarea, dimensiunea,
forma), pot identifica părțile, își pot deduce rolul, pot observa influența
factorilor de mediu asupra plantelor.
Copiii cu stil de învățare kinestezic folosesc predominant simțul
atingerii (pentru a specifica rugozitatea, grosimea, consistența), mirosul
(pentru a specifica florile sau mirosul fructelor), gustul (pentru a
recunoaște gustul fructelor și legumelor). Pentru a adopta o atitudine de
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respect față de mediu, pot planta diferite plante, sub supravegherea
educatorului.
Copiii cu stil de învățare auditiv predominant verbalizează
observațiile și concluziile făcute în timpul activităților. Ca formă de
organizare, educatorul lucrează cel mai adesea direct unul câte unul, dar
și în grupuri. Temele legate de mediul înconjurător sunt preferate de
copii, deoarece pot fi obținute prin contact direct cu obiectele și
animalele.
Copiii cu stil de învățare predominant vizual descriu anumite
părți ale animalului (culoare, formă, număr, mărime), numesc
componentele externe, compară două sau mai multe animale. Copiii cu
stilul de învățare auditiv predominant recunosc sunetul produs de un
animal, pot specifica diferiți pui, îi pot clasifica în funcție de diferite
criterii. Copiii cu stil de învățare predominant kinestezic reconstituie
corpul animalelor din diferite piese de puzzle, imită sau recunosc
acțiunile efectuate de animale.
Activitățile de învățare STEM legate de Apă, Aer, Sol pot fi
abordate interdisciplinar. Apa poate fi studiată din punct de vedere al
proprietăților fizice: substanțe diferite pot fi dizolvate în ea, are
densitate, este importantă pentru plante și animale etc.
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Pot fi făcute experimente privind caracteristicile aerului:
densitate, compresie, proprietăți fizice, aer cald-rece, importanța
acestuia pentru plante și animale etc. Materialele sunt disponibile pentru
toată

lumea;

se

poate

lucra

individual

sau

frontal,

metoda

experimentului poate fi dublată cu observația (stilurile vizuale și
kinestezic) și pot avea loc discuții cu preșcolarii sau pot fi oferite
explicații (stilul auditiv).
Dobândirea cunoștințelor despre natură se realizează prin
contact direct, direct și organizat, folosind obiecte și fenomene în
mediul imediat, astfel încât, pe această bază, să se obțină cunoștințe
despre fenomene ecologice și de mediu mai îndepărtate. Educatorul
poate efectua astfel de experimente pentru a evidenția: starea de mișcare
sau de odihnă, corpurile care se încadrează, circuitele electrice simple,
starea plasticului sau deformarea elastică, sunetele de producție și
captare, densitatea, materialele din care sunt făcute corpurile, mișcarea
planetelor, alternanţa zilelor și nopților, importanța organelor de simț,
importanța fricțiunii, formarea precipitațiilor, ciclul apei, formarea
curcubeului etc.
În concluzie, utilizarea experimentului în învățarea STEM,
adaptată la cele trei stiluri de învățare dominante, duce la optimizarea
învățării și contribuie la stimularea intereselor preșcolarilor pentru
mediul înconjurător.
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HAI SĂ DESFĂȘURĂM ACTIVITĂȚI!
SET DE ACTIVITĂȚI PRACTICE DE ÎNVĂȚARE PENTRU
ACASĂ
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Se obține transpirația
plantei în timpul unei
zile însorite, în aer
liber, prin punerea unei
pungi de plastic peste
plantă. Se leagă punga
cu un elastic și se lasă o
perioadă de 15 – 20
minute.

OBIECTIV
Să se ajungă la
concluzia că fiecare
plantă este un corp viu
care produce oxigen.

ROUA ȘI RESPIRAȚIA
PLANTELOR
RESURSE
Pungă de plastic
Elastic
Cronometru

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Luați punga de
plastic și puneți-o
peste ramurile
plantei.

Plantele produc
oxigenul necesar
pentru viața de zi cu
zi a omului.

Fixați punga de
plastic cu un
elastic/sfoară.
Discutați despre
plantă – corp cu
viață și despre cum
poate fi observată (în
creștere, schimbări
de culoare, cum
trebuie udată etc.).
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Observați dacă
punga este plină de
rouă și cereți
copilului să spună
care ar putea fi
cauzele acestui
fenomen.

Scoateți punga de
plastic și discutați
despre acțiunile care
trebuie întreprinse
pentru a proteja
mediul înconjurător.
Întrebați copilul dacă
a fost în pădure și ce
a observat în acel
mediu.

Pădurile sunt deseori
tăiate din cauza
resurselor valoroase
sau a necesității de a
folosi terenul pentru
agricultură sau
construcții. Aceste
acțiuni ale oamenilor
au un impact direct
asupra climei din
întreaga lume.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Putrezirea se poate
obține în condiții
meteorologice sau prin
plasarea unei surse de
iluminare electrică
aproape de obiect.
Pentru a observa acest
fenomen, produsele
sunt așezate pe o
farfurie timp de o
săptămână.

OBIECTIV
A afla că fiecare corp
viu are un ciclu propriu
de viață, iar produsele
pot fi folosite în diferite
etape ale acestui ciclu.

FENOMENUL DE
PUTREZIRE
RESURSE
3 farfurii de sticlă
Coji de mere
Coajă de banană
Cartofi decojiți
Cuțit

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Asigurați-vă în primul
rând că acțiunile
copilului vor fi sigure,
oferindu-i
instrumentele adecvate
vârstei acestuia.

Fiecare corp are un
ciclu de viață, iar
acțiunile cu obiectele
pot duce adesea la
accidente.

Se decojește banana.
Discutați cu copilul
despre caracteristicile
acesteia (culoare,
textură fină, gust).
Puneți coaja de banană
pe o farfurie într-un loc
însorit.
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Curățați cartoful.
Discutați cu copilul
despre diferențele
dintre acesta și banană
(tip de coajă, culoare,
greu de decojit).
Puneți cojile pe o
farfurie, la soare.

Discutați despre ce s-a
întâmplat în cazul
bananei.

Decojiți mărul. Discutați
cu copilul care produs a
fost cel mai ușor de
decojit. Discutați și
despre culoarea și
caracteristicile mărului.
Puneți cojile pe o
farfurie, la soare.
Se observă rezultatele
după o zi, apoi după o
săptămână. Cereți
copilului să explice ce
s-a întâmplat.

Ați putea discuta, de
asemenea, despre
faptul că mediul
înconjurător și cel
interior pot determina
procese de oxidare și
putrezire. De
asemenea, umiditatea
poate influența
semnificativ acest
proces.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Prin procesul de
producție, copilul va
câștiga primele
impresii despre
noțiunea de timp și
despre desfășurarea
acțiunilor în timp.
Vor fi utilizate piese
lego care exersează
abilitățile de
imaginative și de
desfășurare a unor
acțiuni repetate.

OBIECTIV
A determina faptul că
planificarea procesului
influențează timpul în
care se poate realiza
sarcina.

PROCESUL DE
PRODUCȚIE
RESURSE
Piese lego
Ceas

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII
Discutați despre
figurile pe care
copilul le poate
realiza cu ajutorul
pieselor. Cereți
copilului să
construiască un
obiect din 5 piese.

NECESAR DE ȘTIUT
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Cereți copilului să
reconstruiască
aceeași figură din
piesele date și
discutați dacă
aceasta diferă de
prima.

Arătați un ceas
copilului și cereți-i să
îl caracterizeze.
Ajutați-l să înțeleagă
cât durează un minut
(sau să seteze
ceasul).

Încercați să construiți
figuri într-un minut.
Discutați despre câte
figuri pot fi
construite.

Reluați sarcina și
analizați dacă copilul
a construit mai multe
figuri decât în
încercarea
anterioară.

La vârsta fragedă nu
este necesar să se
cunoască funcțiile
exacte ale ceasului,
dar se poate aprecia
perioada de timp –
scurtă sau lungă.
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Discutați despre
faptul că acțiunile
repetate ne permit
să dobândim
competențe de a
lucra mai repede –
competență de bază
în procesul de
producție. Se
extinde apoi discuția
asupra proceselor de
producție din viața
reală (din
agricultură,
construcții etc.).
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea și evaluarea
condițiilor de viață ale
unui copac pentru a
estima dacă gândacii
sunt periculoși pentru
mediul înconjurător.

GÂNDACI
OBIECTIV
Să observe diferite
plante și să evalueze
dacă prejudiciile sunt
determinate de
gândaci.

RESURSE
Plante
Gândaci
Lupă

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Utilizați două frunze –
una sănătoasă și una
deteriorată – pentru a
observa starea lor.

Discutați despre
diferențele dintre cele
două frunze și despre
acțiunea gândacilor
asupra celei
deteriorate. Utlizați
lupa.

Vremea caldă
determină o creștere a
populației de gândaci
în mediul înconjurător.
Aceștia pot afecta
semnificativ recolta.
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Observați copacii și
arbuștii din curte.
Discutați despre
gândacii și despre
furnicile
văzuți/văzute. Dacă
este posibil, discutați
despre diferențele
dintre gândaci.

Discutați despre ce
arbori sunt mai
afectați de prezența
gândacilor și de ce.
Încercați să desenați
cu copiii insectele
observate.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Explorarea unor noi
construcții și impactul
unor forțe asupra
acestor construcții va
permite extragerea
unor concluzii.

GENERATOR DE AER
OBIECTIV
Să observe ce
caracteristici
influențează viteza
ventilatoarelor și să
compare eficacitatea
acestora.

RESURSE
3 coli de hârtie (A4)
3 creioane cu cauciuc în
capăt sau bastoane de
cauciuc
3 cleme de hârtie
Foarfecă
Creion
Lipici
Scotch
Ventilator

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII
Copilul utilizează foi
de hârtie pentru a
crea mori de vânt
sau generatoare.
Permiteți copilului să
decoreze aceste
produse.
Când elicele/aripile
sunt finalizate,
copilul le prinde de
bucata de cauciuc de
la capătul creionului.
Folosirea clemelor
permite mișcarea
aripilor.

NECESAR DE ȘTIUT
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Copilul construiește
două mori de vânt
pentru observare.
Discutați dacă
copilul a văzut în
natură generatoare
de energie eoliană.

Utilizați mediul
înconjurător sau
ventilatorul pentru a
explora ce tip de
generator se mișcă
mai rapid. Discutați
despre
caracteristicile de
bază ce pot influența
diferențele dintre
acestea.

Generatoarele
eoliene sunt cele mai
utilizate
echipamente ca
alternative de
alimentare cu
energie. Este
important ca această
sursă de energie să
ofere siguranță
societății. Cele mai
multe sunt plasate în
apropierea mărilor și
oceanelor; sunt
foarte eficiente.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observații privind
impactul diferitelor forțe
asupra construcțiilor și
asupra stabilității
acestora.
Explorarea unor
construcții mai stabile.

CLĂDIRI ȘI FURTUNI
OBIECTIV
A testa două tipuri de
clădiri și a observa
care dintre acestea
este mai puternică și
de ce.

RESURSE
2 coli de carton
Cutie
Foarfecă
Adeziv fierbinte
Scotch dublu adeziv
Pistol de lipit
Creion
Ventilator sau
stropitoare

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Realizați cu copilul
clădiri simple din
hârtie. Utilizați
carton, bastoane
sau paie și scotch.

Încercați
stabilitatea
clădirilor, suflând
spre acestea.
Discutați despre cât
de des bate vântul
în regiunea proprie
și ce impact are
acesta asupra
clădirilor.

Vântul este frecvent
utilizat ca sursă
alternativă de
energie.
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Puneți construcțiile în
cutii. Luați
stropitoarea și udațile. Observați care
clădire este mai
stabilă.
Discutați despre ce
elemente ar trebui să
aibă clădirile mai
stabile. Discutați
despre daunele
provocate de furtuni și
dacă copilul a
observat astfel de
fenomene.

Cu fiecare an, furtunile
din întreaga lume devin
mai periculoase.
Acestea influențează
clădirile, de aceea, este
nevoie de atenție în
ceea ce privește
consolidarea și
încălzirea acestora.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea umidității, a
impactului apei asupra
materialelor și
relaționarea
materialelor cu
condițiile climaterice din
mediul înconjurător.

CREAREA ZĂPEZII
OBIECTIV
A identifica elementele
caracteristice zăpezii și
a conștientiza procesul
de scădere a zăpezii în
mediu

RESURSE
Bol
Polimer (ingrediente
pentru pampersul
bebelușilor)
Cană de măsurare
Apă

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

Utilizați polimerii.

Puneți polimeri în
fața copilului și
cereți-i să
caracterizeze
culoarea și forma
materialului.

NECESAR DE ȘTIUT
Polimerii sunt
periculoși pentru
natură – proces de
utilizare a
produselor din
plastic.
Zăpada este
relaționată cu apa;
se prezintă ciclul de
viață al apei.

P a g i n a | 61

Adăugați apă peste
polimeri. Încercați
diferite cantități de
apă.

Discutați cu copiii
despre
caracteristicile
zăpezii și ale fulgilor
de zăpadă.

Discutați despre
activitățile din timpul
iernii – timp liber,
sport. Spuneți
copilului ce se
întâmplă cu iarba și
copacii în timpul
iernii și de ce zăpada
are o mare
importanță pentru a
asigura un mediu
durabil.

Zăpada devine din
ce în ce mai puțină
în fiecare an, din
cauza încălzirii
globale.
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GRUPADE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea anumitor
obiecte în contact cu
apa și capacitatea
acestora de a pluti.

PLUTIREA
OBIECTIV
Să analizeze
caracterisitcile
obiectelor și
capacitatea acestora de
a pluti.

RESURSE
Portocale
Vas cu apă
Plastilină

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Părintele pregătește
materialele (portocale,
vas cu apă, plastilină).

Se introduc într-un vas
cu apă 2 portocale (una
cu coajă, cealaltă fără
coajă).

Deși sunt asemănătoare,
efectul este diferit.
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Se observă că portocala
cu coajă plutește, cea
fără coajă se scufundă.

Coaja de portocală are
orificii care se umplu cu
aer, aerul este ușor si
ridică portocala la
suprafața apei.

Copilul, împreună cu
părintele, modeleză din
plastilină - o minge(o
sferă) dintr-o bucată, iar
din cealaltă bucată – o
barcă.

Același material, dar cu
efecte diferite.

Obiectele modelate se
introduc într-un vas cu
apă (barca plutește,
mingea se scufundă)

Barca plutește pentru că
ea conține aer (este
„încărcată” cu aer), aerul
este mai ușor decât apa
și ține barca la suprafață.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 - 5 ANI
SARCINA
Realizarea unor
combinații între apă și
alte lichide.

AMESTECURI
OBIECTIV
Identificarea
modalităților de
realizare a amestecurilor
și a caracteristicilor
acestora

RESURSE
Pahare
Penson
Acuarelă
Zahăr
Nisip
Apă
Spirt
Ulei

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII
Într-un recipient cu
apă copilul umezește
pensonul și îl introduce
în acuarelă apoi din
nou în paharul cu apă.

În două pahare cu apă
se introduc câte o
linguriță de zahăr
respectiv nisip. Se
amestecă în ambele
pahare.

NECESAR DE ȘTIUT

Apa s-a amestecat cu
acuarela.

Zahărul se amestecă cu
apa (se dizolvă), nisipul
nu se amestecă cu apa.
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În două pahare cu apă
se toarnă spirt
respectiv ulei. Se
amestecă în ambele
pahare.

Unele corpuri se
amestecă cu apa, altele
nu.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Realizarea unor
experimente din care
reiese că perceperea
unei imagini poate fi
eronată.

ILUZIA OPTICĂ
OBIECTIV
Identificarea
modalității de
producere a iluziei
optice.

RESURSE
Pahar apă
Pai suc
Vas transparent apă
Cariocă

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII
Se toarnă într-un pahar
cam 3/4 apă, se pune
un pai în pahar,
poziționat vertical și se
observă cum arată paiul
în interiorul paharului.

NECESAR DE ȘTIUT

Creierul vede imaginea
reală

Se lasă paiul să se
sprijine de pahar și se
observă că acum paiul
pare frânt.

Paiul pare rupt din cauza
reflecției luminii la
interfața dintre apă și
aer.

Pe fundul unui vas
părintele scrie cifrele de
la 1 la 5.

Copilul vede cifrele
scrise pe fundul vasului
de sticlă.
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Copilul se îndepărtează
de vas (până nu mai
vede cifrele scrise);
părintele toarnă apă în
vas, se observă că
cifrele sunt vizibile și
par să plutească.

Când s-a adăugat apă în
vas, s-a deviat lumina –
raza de lumină
răspândită de jos în sus
și-a schimbat direcția,
ajungând astfel până la
ochi (reflecția luminii).
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GRUP DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
OBIECTIV
Se umple un pahar pe
Să descrie fenomenul de
trei sferturi cu apă și se producere a ploii.
adaugă spumă de
bărbierit pentru a
forma norii. Apoi, cu
ajutorul unui penson,
copilul picură peste
pahar stropi de
acuarelă albastră. Se
observă că picăturile
de „ploaie” cad pe
fundul paharului la fel
ca ploia pe Pământ.

PLOAIA
RESURSE
Un pahar cu apă
Acuarelă albastră
Spumă de ras
Penson

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Părintele umple un
pahar pe trei sferturi cu
apă și se adaugă spumă
de bărbierit pentru a
forma norii.

Norii sunt albi și pufoși.
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Copilul picură peste
pahar stropi de
acuarelă albastră cu
ajutorul unui penson.

Picăturile de „ploaie”
cad pe fundul paharului
la fel ca ploia pe
pământ.

Apa pare a fi albastră.

Se discută despre
importanța ploii asupra
mediului.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Se pregătește un
coșulet cu coli pe care
sunt desenate mere
de diferite mărimi
(mare, mijlociu și mic),
foarfece, lipici și coli
de hârtie colorată.
Părintele, împreună cu
copilul decupează
merele, apoi le triază
după mărime și
culoare. Copilul, cu
ajutorul mamei,
lipește pe o coală de
hârtie A4, lipește
merele crescător (de
la mic la mare) și
descrescător (de la
mare la mic),
respectând culoarea.

MĂRIMI/CULORI
OBIECTIV
Să descrie caracteristicile
obiectelor și ordonarea
acestora după mărime și
culoare.

RESURSE
Coli de hârtie de
diferite culori
Foarfece
Lipici
Coșulețe
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PAS CU PAS

HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII
Copilul primește un
coșuleț cu materiale
(mere de diferite
mărimi (mare, mijlociu
și mic), foarfece, lipici
și coli de hârtie
colorată).

NECESAR DE ȘTIUT

Intuirea materialelor cu
care va lucra.

Părintele, împreună cu
copilul, va decupa
merele.

Sunt exersate abilitățile
kinestezice (el trebuie
să lucreze cu
degețelele)

Merele sunt triate
după culoare.

Recunoașterea
culorilor.

Merele sunt ordonate
după mărime.

Identificarea mărimilor.
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Copilul, cu ajutorul
mamei, lipește merele
pe o coală de hârtie
A4, respectând
culoarea:
crescător (de la mic la
mare),
descrescător (de la
mare la mic).

Se realizează legăturile
logice – lucrurile pot fi
diferite.

P a g i n a | 73
GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
OBIECTIV
Părintele pregătește
Realizarea unei
un vas transparent,
„erupții” vulcanice.
plastilină, colorant
alimentar roșu, praf de
copt și oțet. Copilul,
sub supravegherea
părintelui, așează în
vasul transparent o
lingură de praf de copt
și câteva picături de
colorant, apoi
modelează plastilina
pe vasul transparent în
așa fel încât să semene
cu un vulcan. La final
se toarnă o cantitate
mică de oțet pentru a
forma o spumă
asemănătoare cu lava
vulcanului.

VULCANUL
RESURSE
Vas transparent
Plastilină
Colorant alimentar
Praf de copt
Oțet

STEP-BY-STEP
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Părintele pregătește
materialele.

În natură, materialele
sunt diferite.

P a g i n a | 74

Copilul, sub
supravegherea
părintelui, așează în
vasul transparent o
lingură de praf de
copt și câteva picături
de colorant
alimentar.

Copilul modelează
plastilină pe pereții
vasului transparent
astfel încât acesta să
semene cu un vulcan.

Se toarnă o cantitate
mică de oțet pentru a
forma o spumă
asemănătoare cu lava
vulcanului. Se discută
pe această temă.

Praful de copt se
dizolvă.

Se observă vulcanul.

Se observă fenomenul
de „erupție vulcanică”.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea apei în
diferite stadii – solidă
și lichidă.

APA
OBIECTIV
Identificarea
caracteristicilor apei când este înghețată și a
schimbărilor acesteia.

RESURSE
Sticle
Formă de gheață
Apă
Frigider
Bol cu apă

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Se umple o sticlă și
formele de gheață cu
apă.

Apa ia forma vasului
în care se află.

Aceste vase sunt
plasate în congelator.

Apa ia formă solidă.
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Părintele pregătește
un vas cu apă în care
va pune gheața.

Gheța plutește până
se topește.

Copilul scoate sticla cu
apă din congelator și
se observă ce s-a
întâmplat cu sticla.

Copilul observă că
sticla de apă a devenit
mai mare.

Sunt discutate
schimbările apei
(lichidă și solidă).

Gheața redevine
lichidă când se
topește.
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GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
În timp ce razele de
lumină trec dintr-un
mediu transparent în
altul, acestea ar trebui să
își schimbe direcția.

LUMINA FRÂNTĂ
OBIECTIV
Să observe modul în
care razele de lumină
trec prin diferite medii
transparente.

RESURSE
Un vas de sticlă
transparent
Apă
Un baston (sau un
creion)

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Vasul transparent se
umple cuu apă.

Scopul utilizării apei
este de a putea
observa mai clar
obiectele.

Creionul este examinat
în spatele vasului și îi
sunt observate
caracteristicile.

Imaginea obiectului în
spatele vasului nu
suferă nicio
schimbare.

Creionul este scufundat
în vasul cu apă și apoi
este observat.

Atunci când un obiect
este scufundat în apă
îl vedem mai aproape
și mai scurt decât
este.
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În apă, creionul pare
rupt. Lumina care vine
dinspre apă spre ochiul
nostru face ca
bastonul/creionul să
pară rupt. De fapt,
razele de lumină se
frâng; lumina își
schimbă direcția în timp
de trece din aer în apă.

Frângerea înseamnă
că densitatea luminii
schimbă direcția în
timp ce trece în alt
mediu.
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GRUP DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea
interacțiunii dintre
obiectele calde și cele
reci și identificarea
temperaturilor de
răcire.
HAI SĂ FACEM!

OBIECTIV
Să observe că aerul rece
produce contracție.

CUM PRODUCE
CONTRACȚIA AERUL
RECE?
RESURSE
O pungă de plastic
Cuburi de gheață
Un bidon de plastic

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Cuburile de gheață
sunt scoase de la
congelator și apoi
introduse în punga de
plastic. Acestea sunt
rupte și făcute mai
mici prin lovirea cu un
material dur.

Bucățile mici de
gheață sunt introduse
într-un bidon de
plastic gol.

Particulele de gheață
produc contracție.

Se agită bucățile de
gheață din bidonul de
plastic.

Se creează un val de
aer rece în bidonul
de plastic prin
scuturarea bucăților
de gheață.
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Bidonul de plastic este
pus pe masă și copilul
așteaptă.

După un timp, aerul
din bidon se contractă
și micșorează
dimensiunile
bidonului datorită
efectului de răcire.

Se așteaptă să se
împrăștie aerul rece
creat în bidonul de
plastic.
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GRUP DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Investigarea
fenomenului de
electrizare.

ELECTRIZAREA
OBIECTIV
Să observe cum se
produce electrizarea

RESURSE
Un băț de plastic sau o
pipetă
Lână sau țesătură din
lână
Bucăți de hârtie

PAS CU PAS
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

Se pregătesc
materialele: bucăți de
hârtie, fire de lână și
bățul de plastic.

Bucățile de hârtie se
așează pe masă.

NECESAR DE ȘTIUT
Atracția și
respingerea/
îndepărtarea ca
urmare a interacțiunii
dintre obiecte sunt
relaționate cu
fenomenul de
electrizare.

Obiectele încărcate în
același mod se
împing/se resping
unele pe altele. Cele
încărcate diferit se
atrag.
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Bucățile de hârtie sunt
atinse cu bățul de
plastic.

Același tip de
încărcătură electrică
împinge/îndepărteză
obiectele unul de
altul.

Apoi bățul de plastic se
freacă de firele de
lână.

Sarcina plasticului
este negativă (-) ca
urmare a frecării
bățului de firele de
lână.

Apoi bățul de plastic de
apropie de bucățile de
hârtie pe care le
atrage.

Sarcinile electrice
diferite se atrag
reciproc. Dacă
distanța dintre ele
crește, puterea
electrică scade.

P a g i n a | 83
GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Crearea amprentelor.

AMPRENTE
OBIECTIV
Să identifice
diferențele dintre
amprentele digitale

RESURSE
Lupă
Pad de cerneală
Cerneală
Hârtie albă

PAS CU PAS

HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Se pregătesc materialele
necesare: pad de cerneală,
cerneală și hârtia albă.

Turnați câteva picături
de cerneală pe
suportul/padul pentru
cerneală.

Trebuie să fiți atenți
când suportul/padul
devine umed.
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Copilul atinge cu
degetul mare cerneala
din suport. Apoi apasă
cu acest deget pe hârtia
albă, fără a-l mișca la
dreapta sau la stânga.

Apoi luăm amprenta
mamei.

Apoi se ia amprenta
tatălui.
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Să examinăm toate
amprentele utlizând
o lupă!

Deși la prima vedere
amprenta copilului
arată la fel ca cele ale
părinților săi, la o
examinare atentă se
observă o
multitudine de
diferențe.
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GRUP DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA

CUM RESPIRĂM?
OBIECTIV
Să observe schimbările
care au loc la nivelul
plămânilor atunci când
respirăm.

RESURSE
2 tuburi/pipete de
plastic groase și
subțiri și cu
lungimea de 15 – 20
cm
2 baloane

STEP BY STEP
HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT
Se pregătesc
materialele necesare
desfășurării
experimentului și se
pun pe masă.

Se introduc tuburile
subțiri în cele groase.
Se fixează baloanele
la capătul tuburilor și
se leagă strâns.
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Se fixează tubul
subțire în tubul gros și
se verifică dacă trece
aerul sau nu.

Suflați în baloane
prin respirație
puternică.

Observați ce schimbări
se produc la nivelul
baloanelor atunci când
nu se mai suflă. Ce
organe ale noastre
seamănă cu
baloanele? Se discută
pe această temă.

Ce explicații ar fi
pentru asemănările
identificate?

P a g i n a | 88
GRUPA DE VÂRSTĂ
3 – 5 ANI
SARCINA
Observarea obiectelor
cu apă.

OBIECTIV
Să precizeze dacă
hârtia este umedă sau
nu.

DE CE NU SE UMEZEȘTE
HÂRTIA?
RESURSE
Un pahar
O hârtie
Apă
Un vas mai mare decât
paharul

PAS CU PAS

HAI SĂ FACEM!

OBSERVAȚII

NECESAR DE ȘTIUT

Materialele necesare
experimentului sunt
așezate pe masă și
examinate.

Hârtia este pusă în
pahar.

Rolul hârtiei este de
a umple interiorul
paharului.
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Paharul plin cu hârtie
este scufundat în apă.

Paharul este scos din
apă și se observă că
hârtia nu este udă.

Când paharul este
scufundat în apă
vertical, aerul nu
poate ieși din vas.

Când paharul este
scufundat în apă,
aerul este blocat
între hârtie și apă și
împiedică hârtia să
se umezească.
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FEEDBACK DIN PARTEA PĂRINȚILOR
Profesorii au elaborat activități de învățare concrete și au
desfășurat aceste activități la clasă. Ulterior, aceste activități au fost
înmânate părinților pentru a fi desfășurate acasă împreună cu copiii lor.
Desfășurarea acestor activități de către părinți s-a realizat în mod
voluntar. Părinții au fost rugați să ofere feedback cu privire la
rezultatele obținute. Aceste rezultate ale desfășurării activităților de
învățare de către părinți sunt redate în cele ce urmează.
Au fost implicați 125 de părinți, dar numai 46 dintre aceștia au
fost dispuși să desfășoare activitățile de învățare la domiciliu.
Cei mai mulți dintre părinți au fost foarte mulțumiți de
desfășurarea activităților. Ei au declarant că proprii copii au fost foarte
activi și au participat de bunăvoie la activități. Au fost implicați toți
membrii familiei. Toți părinții au folosit toate cele trei tipuri de sarcini.
În primul rând s-a stimulat sensibilitatea vizuală prin vizionarea
imaginilor, citirea basmelor, vizionarea desenelor animate tematice sau
a programelor de televiziune. Părinții au utilizat, de asemenea,
internetul. Sarcinile auditive au constat în ascultarea sunetelor, audiția
înregistrărilor de basme, conversații etc. Partea kinestezică a
activităților a constat în experimentare și creații artistice. Temele au
fost abordate într-un mod cretiv și interesant.
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Dificultăți cu care s-au confruntat părinții în desfășurarea
activităților:
-

copiii mai mici (1,5 – 3 ani) nu au suficiente competențe

lingvistice;
-

aspecte organizatorice;

-

copiii nu au luat părinții în serios.

Observații pozitive ale părinților:
-

activitatea a fost interesantă;

-

copilul a fost fericit să participe la activitatea desfășurată la

domiciliu;
-

nu au existat dificultăți în desfășurarea activității;

-

părinții au obținut o mulțime de informații noi despre copilul

lor;
-

le-a plăcut aspectul practic al activităților.
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AUTORI
Development Centre 4 Family este o instituție de învățământ
preșcolar din Letonia, Riga, specializată în dezvoltarea metodologiilor
de predare inovatoare legate de integrarea nevoilor de îngrijire și
învățare în procesul educațional. Instituția este specializată în integrarea
abordării STEM în programele de învățământ, precum și în dezvoltarea
unor instrumente pedagogice eficiente. Este recunoscută expertiza
acesteia în dezvoltarea și implementarea unor programe educative și
sociale de integrare a copiilor în sistemul de educație și îngrijire
timpurie.
Unitatea deține trei grupe de copii cu vârste de la 1,5 la 7 ani
împărțiți în funcție de nevoile și abilitățile acestora.
Personalul grădiniței nu numai că implementează activități de
învățare, ci oferă, de asemenea, consultații și cursuri de formare altor
cadre didactice din învățământul preșcolar în domeniul metodelor de
predare. Instituția are o colaborare strânsă cu alte instituții de
învățământ preșcolar din Letonia, dar și cu școli care oferă toate
programele de dezvoltare pe termen lung pentru un proces adecvat de
educație a copiilor.
Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” este una dintre cele mai
vechi școli pedagogice din România (1870), situată în Bârlad, județul
Valui. Este singura instituție de învățământ pedagogic din județ, așadar
rolul său în comunitate este foarte important.
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Liceul școlarizează 820 copii, 120 dintre aceștia fiind preșcolari,
iar ceilalți - elevi de liceu (15-19 ani) ce studiază la filiera vocațională
(profil pedagogic, artistic și sportiv) și teoretică. Grădinița din cadrul
liceului este grădinița de aplicație pentru profilul pedagogic, ceea ce
presupune desfășurarea practicii pedagogice într-un mod intensiv.
Activitățile din grădiniță sunt observate de elevii din clasele a IX-a și a
X-a de la profilul pedagogic, apoi acestea sunt susținute de către elevii
din clasele a XI-a și a XII-a sub atenta coordonare a profesorilor
metodiști și a educatoarelor, în cadrul practicii pedagogice. Elevii de la
acest profil studiază pentru a deveni educatoare și/sau învățători, astfel
încât ei se bucură de cooperarea cu cele opt educatoare cu expertiză în
pedagogia preșcolară.
Cadrele didactice calificate și cu experiență desfășoară
permanent diverse activități pentru a răspunde nevoilor preșcolarilor,
adaptând curricula la particularitățile lor individuale și de vârstă.
Acestea au fost alese pentru experiența lor, pentru a răspunde adecvat
nevoilor preșcolarilor și a constitui modele profesionale pentru elevii cu
care cooperează.

Yalova pre-school a fost înființată în anul 2005. Există 12 săli
de clasă, o sală de teatru, o cameră engleză, un laborator științific, o sală
de jocuri mintale și șah, o sală de sport, trei săli de mese, o bucătărie, un
magazin, o sală de arhitectură, un cabinet al directorului, un cabinet al
directorului adjunct și un spațiu pentru copiii mai mici (0-36 de luni).
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Grădina are o suprafață de 500 m2, în care se pot planta fructe și
legume, în care există adăposturi pentru animale și o piscină cu nisip.
Personalul este alcătuit din douăsprezece cadre didactice, un
director, un director adjunct, un agent de pază, trei specialiști
responsabili de îngrijirea copiilor, un bucătar și un bucătar asistent.
Educația se realizează în programul dimineața - după-amiază
între orele 08.00-18.00. Există un club pentru copii și pentru lucrul cu
părinții. Sunt înscriși 70 de copii în vârstă de 4 ani și 150 de copii de 5
ani.
Preschool Paasuke este o instituție de învățământ preșcolar din
Valga, Estonia. Aceasta are o specializare în învățarea profundă a
limbii, deoarece oferă programe bilingve. Unitatea dezvoltă instrumente
pedagogice care să ofere un proces de învățare eficient atât în limba
estonă, cât și în limba rusă.
Orientările de bază ale activităților din această instituție sunt
cooperarea cu părinții și desfășurarea activităților în aer liber.

