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projekt-naturbild.eu
Natura şi tehnica
în procesele educative timpurii

Proiectul Naturbild

Obiectivul proiectului

„Naturbild“ este un project COMENIUS multilateral care se va realiza în cadrul Programului
European Lifelong Learning, cu o durată de
doi ani.

Proiectul doreşte să ofere o oportunitate
semnificativă la optimizarea educaţiei tehnice şi
a ariei ştiinţelor naturii.

Copiii de 4-8 ani trebuie stimulaţi în a formula
întrebări, în a pune probleme legate de
tehnică şi de fenomenele naturii. În vederea
realizării acestui obiectiv, capacităţile creative
şi constructive ale copiilor necesită o dezvoltare multidimensională. Aceste dimensiuni se
concretizează în: jocuri şi experimente,
construcţii şi bricolaj, descoperiri în mediul de
viaţă, improvizaţii motrice şi exprimare
estetică prin mişcare, co-construcţii sociale,
interpretări explicite ale fenomenelor, implicarea fanteziei, literaturii şi poeziei, autoorganizarea procesului de învăţare prin proiecte.
Exemplificările se vor efectua pe temele: „Apa“
şi „Aerul“.

În acest scop se va dezvolta o strategie
pedagogică comună prin care se poate realiza
educarea copiilor aflaţi în perioada vârstei
preşcolare şi a şcolarităţii, în vederea descoperirii
şi înţelegerii fenomenelor naturii şi rezolvării
problemelor de natură tehnică. Conceptul
elaborat se va integra în programele de profesionalizare atât în cadrul pregătirii de bază ale
viitorilor educatori, cât şi în cele de
perfecţionare,
respectiv
în
activitatea
pedagogică cu copii de această vârsta.

Activităţi şi rezultate

•

•
•
•

Elaborarea de idei şi de scenarii, strategii
pragmatice pentru jocuri, experimentări,
construcţii, improvizaţii motrice, pentru
coreografii ludice de dans şi mişcare, pentru
prelucrări cu ajutorul cărţilor pentru copii,
pentru dezvoltarea proceselor sociale, precum
şi pentru elaborarea unor proiecte pedagogice
Realizarea unui manual practic cu activităţi,
scenarii şi materiale pentru aplicaţii pedagogice
Realizarea unui îndrumător diagnostic cu
propuneri de observaţii şi valorificări ale
activităţilor şi interpretărilor copiilor
Organizarea de cursuri de perfecţionare
împreună cu şcolile generale şi grădiniţele din
localităţile partenere

