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Titlu: O metodă japoneză de a dezvolta creativitatea la copii 

 

 

Descriere: Acest videoclip arată cum să dezvolți creativitatea la copii. 

 

Limba: Engleză 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8  

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8
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Titlu: Repere pentru copii 
 
 
Autor: Dr. Lisa Shulman (Colegiul de Medicină Albert Einstein) 
 
Descriere: 
În acest videoclip, un pediatru pentru dezvoltare explică etapele de comunicare așteptate la 
copiii în procesul lor de dezvoltare. De asemenea, discută ce ar trebui să facă tații și mamele, 
dacă suspectează că copilul lor are o dezvoltare întârziată. 
Obiectivele de dezvoltare sunt explicate la vârste diferite: între 7-8 luni; 12-15 luni; 18 luni; 
24 de luni. 
Sfaturi pentru părinți: 3 activități ușoare pentru a sprijini dezvoltarea copilului. Videoclipul 
prezintă 3 activități simple pe care părinții le pot face cu copiii lor (în jur de 5 ani) folosind 
obiecte simple pe care le pot găsi în jurul casei. Activitățile sunt: aruncarea pungilor de fasole, 
exersarea scrierii și citirea. 
 
Limba: Engleză 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM
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Titlu: Activități inspirate Montessori pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2-6 ani 

 

 

Autor: Jady A. (Resurse de învățare pentru părinți și profesori) 

 

Descriere: Acest videoclip arată activități inspirate Montessori pentru copii cu vârsta cuprinsă între 

2-6 ani pe care părinții le pot face acasă. 

 

 

Limba: Engleză 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM
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Titlu: Secretul dezvoltării creierului la copii 

 

 

Descriere: Acest videoclip arată secretul dezvoltării creierului la copii. 

 

Limbă: Engleză 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w
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Titlu: Zona de confort  

 

 

Descriere: Această imagine arată pașii de ieșire din zona dvs. de confort pentru a ajunge în zona de 

creștere 

 

Limba: Engleză 
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Imagine: 
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Titlu: Efectele puternice ale desenului asupra învățării 

 

 

Autor: Catherine Madden pentru Fundația Educațională George Lucas 

 

Descriere: Acest videoclip arată efectele puternice ale desenului asupra învățării. 

 

Limba: Engleză 

 

Link: https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning  

https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning
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Titlu: Ce este educația de aventură: de ce și cum să o implementăm 

 

 

Autor: partnerii proiectului Erasmus+, intitulat „Educația de Aventură Incluzivă: De la Teorie la 

Practică”, numărul proiectului: 602128-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA   

 

Descriere: Acest videoclip arată „Ce este educația de aventură: de ce și cum să o implementăm”. 

 

Limba: Engleză 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ON-

iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-

Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8 

https://www.youtube.com/watch?v=ON-iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8
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