Lansare de carte

„Idei pentru a sărbători... 100 de zile de
şcoală” Step by Step
de Daniela MICUTARIU (citeşte alte articole de la acelaşi autor)
La aniversarea primelor o sută de zile de şcoală Step by Step pentru elevii clasei I C de la Şcoala Nr. 8 Suceava, institutorul
Mirela Mazilu a lansat, sâmbătă, 28 februarie, la Asociaţia Educatorilor Suceveni, lucrarea „Idei pentru a sărbători... 100 de zile
de şcoală”. La lansare au participat educatori, institutori din cadrul Asociaţiei, dar şi cadre

didactice de la Şcoala Nr. 8 Suceava.
Serbarea „...100 de zile de şcoală” este specifică alternativei Step by Step şi se organizează
pentru elevii de clasa I.
„Idei pentru a sărbători...100 de zile de şcoală” vine în sprijinul cadrelor didactice cu mici sugestii, contribuind în acelaşi timp la
educarea creativităţii, a motivaţiei pentru învăţare, activităţile propuse fiind active şi atractive.
„Marcarea primelor 100 de zile de şcoală mi se pare un moment deosebit pentru elevii şi cadrele didactice din alternativa
educaţională Step by Step. Fiind şi primul meu an de activitate în această alternativă educaţională, mi-a fost foarte greu să
organizez <marea sărbătoare>, pentru că nu am găsit cărţi publicate, materiale, informaţii, care să mă îndrume în acest sens”, ne-a
explicat autoarea lucrării, institutorul Mirela Mazilu.
Documentare şi muncă de creaţie
În aceste condiţii, institutorul a apelat la persoane cu experienţă în acest domeniu (cadre didactice, din ţară şi străinătate, Shehan
Martha, Teresa Evans), internet şi propria ei imaginaţie şi a scos lucrarea „Idei pentru a sărbători... 100 de zile de şcoală”.
Această carte, după cum ne-a mai spus Mirela Mazilu, a rezultat în urma unei lungi documentări şi a unei munci susţinute.
„Activitatea de joc produce motivaţia spre descoperirea copilului, pe care alternativa Step by Step o cultivă. Am creat situaţii în
care elevii să-şi cunoască nu numai limitele, şi ci resursele”, a completat autoarea cărţii, care speră ca informaţiile adunate de ea
în această lucrare să fie de folos tuturor educatorilor din alternativa educaţională Step by Step.
Ieri, cei 16 elevi din clasa I C, împreună cu institutorul Mirela Mazilu, au sărbătorit primele 100 de zile de învăţământ Steb by
Step la spaţiul de joacă „Mickey Mouse”, din Burdujeni.
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