Buletin informativ privind activitatile
nonformale în cadrul proiectului
“PAȘI în EDUCAȚIA TUTUROR”
Copiii din comunitate au posibilităţi extrem de reduse de petrecere a timpului
liber în afara activităţilor organizate de către şcoală sau la un club particular. Putem
spune că, în cazul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, şcoala este singura
constantă din viaţa acestora. Copiii apreciază mult activităţile extraşcolare organizate
de şcoală: concursurile, orele de educaţie sanitară, activităţile extracurriculare.
Scolarii, au avut de atins obiectivele principale stabilite de tutore si care au fost
sesizarea semnificatiei/elementelor de detaliu/diferentieri dintre informatia practica
transmise prin limbaj, mesaj vizual exprimat prin desen, colaj. Manifestarea receptivitatii
fata de mesajele exprimate prin limbajul vizual. Identificarea liniei, punctului,
identificarea culorii si a formei in contexte cunoscute. Sa cunoasca animalele aeriene,
terestre si acvatice. Sa clasifice in functie de zona geografica in care traiesc si in functie
de hrana, sa recunoasca alimentele sanatoase si pe cele mai putin sanatoase. Desi sau intampinat deficiente in rezolvarea anumitor activitati, deoarece nu toti copii
reactioneaza la fel, s-a lucrat mai mult pentru depasirea acestora.
S-a discutat despre picture celebre, despre muzee si opera de arta: picture,
sculpture, grafică, portret etc.
S-a urmarit la elevi formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea
corespondentelor intre elementele de limbaj plastic si forme, stimularea expresivitatii si
a creativitatii prin desen si pictura, formarea capacitatii de receptare a lumii sonore si a
muzicii.Totodata s-a urmarit cunoasterea animalelor acvatice, aeriene si terestre,
clasificarea

animalelor

in

functie

de

hrana

si

de

modul

lor

de

viata

((domestice,salbatice), transformarea unui material/remodelarea spatiilor si formelor
printr-un demers plastic intentionat, sa cunoasca rolul alimentelor in viata lor.

Aceste elemente stau la baza activitatilor desfasurate in cadrul activitatilor
nonformale desfasurate de tutorele de activitati informale prof. Maricica Cristea.
Activiitățile de desen, pictură, audiție, grafică au fost elaborate in functie de
specificul varstei si executate prin repetare si analiză a acestora.
La activitate au participat toti copii, acestia manifestand interes, initiative,
curiozitate, dorinta de a comunica si de a se evidentia, participand activ in cadrul
activitatilor informale.
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