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Învățarea acasă 

 

    Data: 08.12.2022 

    Loc desfășurare: Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj 

    Propunători activitate: prof. Claudia Maxim, prof. Camelia Boldor 

 

AGENDA ZILEI 
 

• Activitatea de spargere  a gheții:  Desenul colaborativ.  

- Participanții la activitate primesc o coală de hârtie pe care, organizați în trei grupe (formate la 

activitatea anterioară despre voluntariat), încep un desen pe tema ,,ÎNVĂȚAREA”. Prima grupă 

transmite coala următoarei grupe până la obținerea unei lucrări despre ,,ÎNVĂȚARE”. În acest 

mod coordonatorii activității introduc tema acestei activității: ,,ÎNVĂȚAREA/ÎNVĂȚAREA 

ACASĂ”. 

• Activitatea teoretică 

- Plecând de la un citat ,,Tot ceea ce nu este înnăscut este învățat! “(Leontiev), folosind o metodă 

activ-participativă - Explozia stelară - coordonatorii acestei activității împreună cu părinții 

definesc procesul de învățare și identifică importanța învățării acasă în dezvoltarea elevului 

/pregătirea pentru viață. 

• Activitatea practică: 

- Experiențe de sprijinire a părinților pentru a facilita învățarea acasă. Pentru a realiza conexiunea 

cu tema dezbătută la activitatea anterioară, coordonatorii activității solicită unui reprezentant al 

grupei să reamintească valențele educative ale fiecărei activități de voluntariat. Organizați în cele 

trei grupe, fiecare grupă, respectând tematica aleasă la activitatea de voluntariat (,,Atelier de 

gătit”/,, O zi la fermă / ,,Magia sunetului”), primește ca sarcină dezbaterea unei experiențe de 

învățare acasă (descrierea activității și ce învățături folositoare dezvoltării elevului se regăsesc în 

acea activitate), utilizând materialele distribuite de  profesorii coordonatori, după cum urmează:  

,,Povestea pâinii” (Atelier de gătit), „Legenda câinelui” (O zi la fermă),  „Țăranul e pe câmp” 

(Magia sunetului).  

• ,,Exerciții de reflecție” – pentru părinți – fiecare dintre dumneavoastră să identifice un joc pentru 

activitatea următoare, practicat în copilărie. 
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