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 Am inceput acest curs de creativitate din dorinta de a 
impartasi o latura a formatiei mele profesionale si spirituale cu 
acesti omuleti micuti, care merita toata atentia si tot respectul nostru. 
Foarte receptivi la actele celor mari din jur, copilasii invata, isi aleg 
modele pe care sa le urmeze, marcandu-le astfel inceputul in viata. 
Din propria experienta , ca mama si ca dascal m-am convins ca 
introducerea in viata profesionala ca si in cea sociala trebuie sa fie 
facuta intr-un mod cat mai natural cu putinta. Sustinerea si incurajarea 
copiilor in activitatile care presupun folosirea creativitatii le permit 
acestora descoperirea nenumaratelor cai de exprimare. Creativitatea 
stimulata prin intermediul artei , fie ca ne referim la educatie plastica, 
teatru, muzica, dans constituie puntea de legatura catre formarea 
unei personalitati armonioase, echilibrate, a unui spirit optimist, vesel, 
gingas dar si puternic in acelasi timp. Echilibrul, cantitatea, calitatea, 
simetria si asimetria, proportiile, modalitatile de lucru precum 
colajul, desenul, lucrul manual, pictura sunt doar cateva elemente 
pe care le amintesc ca facand parte din acest proces. Copiii au 
nevoie sa se exprime, eliberandu-si in modul cel mai simplu, ideile, 
trairile interioare, inhibitiile,  lasandu-ne sa le descoperim adevarata 
personalitate, cu bucuriile, dorintele dar si temerile lor. Uneori, parca 
sunt lansate rugaminti, catre cei care sunt atenti sa le observe, pentru 
a ii calauzi si sprijini pe parcursul dezvoltarii lor ca fiinte umane. 
 Curs Micheline art & Craft este un curs bazat pe dinamizarea 
proceselor intelectuale creative, unde gandirea capata  valori, 
unde se constientizeaza algoritmi de lucru avand astfel implicatii 
pentru pregatirea activitatii de scolar si mai departe pentru formarea 
profesionala.

 O metota eficienta prin care copiii vor combina logica 
cu creativitatea; in timp ce  vor sesiza logic ca nu pot trece peste 
anumite stadii sau ca nu pot incepe cu sfarsitul,  vor fi  motivati 
sa gaseasca momentele cheie in care sa patrunda cu imaginatia 
lor, sa isi foloseasca creativitatea .Vor cunoaste limite, vor incerca 
sa le depaseasca si isi vor asuma responsabilitati. Exprimarea 
in compunerea literara, modul de a privi si solutiona o problema 
matematica, fizica, chimie, biologie sau de alta natura, sunt vizate 
ca scopuri de atins in procesul de predare al acestor cursurilor 
de creativitate. Dezansamblarea mentala a partilor costitutive prin 
intermediul recunoasterii materialelor si a modului prin  care au  fost 
confectionate produsele  iar mai apoi ansamblarea efectiva a lor  
duc la intelegerea algoritmului de lucru si al tehnicii de realizare. Incet-
incet, aceasta curiozitate si deprindere de a analiza se va transforma 
intr-o obisnuinta, intr-un mod de a privi lumea inconjuratoare cu toate 
obiectele dinprejur.
 Temele alese divers de la o ora la alta si de la o sesiune 
la cealalta, cu tehnici si materiale diferite, evita monotonia, creand 
mereu noi surprize si captand atentia si curiozitatea celor mici. 
Adaptate pe nivelul de varsta si  personalitate  precum si stabilite  
in stransa legatura cu anotimpurile si evenimentele importante ale 
anului, subiectele  poarta o amprenta originala  satisfacand pe 
masura cererile si nevoile copiilor si permitandu-le sa se evidentieze 
ca persoane individuale. De la mestesugul vopsirii jucariilor de lemn 
la pregatirea ipsosului pentru mozaic, de la fabricarea martisoarelor  
la  cea a jucariilor de plus si a ceasurilor,  de la framantarea lutului  
la plamadirea aluatului pentru prajituri, de la vopsirea si pictarea 
esarfelor de matase la pictura tablourilor pe panza in incercarea 

INTRODUCERE IN CURSUL DE CREATIVITATE 
MICHELINE ART & CRAFT de a merge pe urmele marilor artisti ai lumii si mai apoi la  interpretarea 

rolurilor de teatru pe scena,  copiii au combinat placerea de a zamisli 
lucrul cu propriile manute si posibilitatile nenumarate de a se exprima si 
crea liber. Pe langa acestea, o serie de alte mijloace specifice educatiei 
artistice si procesului educational in general, care depasesc de cele mai 
multe ori bariera traditionalului, conduc la implinirea si realizarea si altor 

obiective colaterale la fel de importante in educatia copiilor .
 Nu voi scrie pagini intregi  enumerand aceste obiective pentru 
ca ele sunt binecunoscute si prezente in toate cartile de metodica de 
specialitate insa doresc sa ma opresc doar asupra  catorva din ele pe 
care le gasesc relevatoare si care au reiesit in mod evident din observatiile 
notate in  in timpul orelor de curs si la sfarsitul acestora:
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PORTOFOLIU DE LUCRARI DIN ATELIERUL  
“CLUB MICHELINE ART & CRAFT - MICII MESTESUGARI”

Acest capitol contine fotografii suprinse in timpul orelor de 
curs din atelierul Micheline Art & Craft.

Temele sunt explicate in scris si prin imagini de-a lungul 
etapelor de lucru. Deasemeni sunt prezentate necesarul de 
materiale si tiparele aferente.
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Un set de farfurioara cu cescuta pentru ceai sau cafea, piese de 
mozaic colorate diferit,  adesiv  din silicon si chit de rosturi sunt 
necesarul pentru aceasta tema care a incantat copiii foarte mult. 
Rezultatul a fost spectaculos, cu atat mai mult cu cat aveau sa devina 
cadouri pentru parinti.
Le-am sugerat sa isi aleaga mai multe piese dintr-o singura culoare si 
cateva din culori diferite cu care sa o asorteze, motivandu-le ca astfel 
vom putea pastra un echilibru estetic si o armonie pentru a nu crea 
dezordine. Chiar daca le este restransa intentionat plaja de culori 
pentru a-si decora obiectele primite, ei  vor cauta alte mijloace de 
a-si manifesta creativitatea, prin pozitionarea acestora pe suport.
Dupa intinderea siliconului pe marginea farfurioarei, copilasii vor 
demonstra abilitatile prin  lipirea  pieselor de mozaic. 
Apoi, fiecare dintre ei isi va forma pe masuta un model unic, personal 
din cateva piese de culori folosite la marginea farfuriei. Transferul  
modelulului  pe canita se va face  dupa ce vor primi ajutorul necesar 
sa intinda siliconul intr-o forma asemanatoare cu cea a modelului 
format.

7 MOZAIC - MODELAJ

Odata piesele lipite se trece la  amestecul  kitului de rosturi cu apa, explicand in acelasi timp 
notiunea de’’ rost ‘’ , dandu-le exemplu gresia de la bucatarie sau baie. Se intinde  impreuna 
amestecul obtinut printre si peste piesele de mozaic. Ajutorul copiilor se va acorda la fiecare 
etapa in aceeasi ordine de la un copil la celalalt  pentru a da timp  adezivului sau chitului sa se 
usuce. Curatarea surplusului de kit  se face cu buretele imbibat in apa si apoi un pic stors . Sa 
nu uitam de semnatura....Ce ii face mai mandri decat numele lor scris pe un obiect creat de ei:) 
!!! Pentru a ajuta un pic ca procesul de executie sa fie mai rapid se poate folosi feonul evitand 
insa supraincalzirea ipsosului si a siliconului.
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O noua tema de modelaj in ipsos care se intinde pe parcursul a 
doua sedinte de curs.
In prima sedinta se va executa bolul. 
Cate un bol de ceramica va fi dat fiecarui copil, iar un amestec 
preparat din grasimi animale si/sau vegetale pregatit dinaintea 
lectiei sau vaselina, va servi pentru ca fiecare copil sa il intinda ca o 
pelicula , cu pensula, pe exteriorul castronului care va fi asezat cu fata 
in jos.
Vor fi pregatite fasii de tifon taiate impreuna cu copiii la dimensiuni  
de aproximativ 30cm, din role de bandaj sanitar. Intr-un vas mai 
mare de plastic sau metal se va prepara un amestec omogen din 
ipsos si apa. Toti copii vor participa la prepararea amestecului 
punand fiecare cateva masuri de ipsos pana ce vor acoperi stratul de 
apa. Fasiile de tifon vor fi scufundate in amestecul cremos dupa care 
vor acoperi intreaga suprafata exterioara a castronului , in mai multe 
straturi pana devine de o grosime intre 3mm- 15mm. Acoperamantul 
din tifon nu trebuie sa fie uniform ca si grosime, diferitele dimensiuni 
aducand un plus de efect.
Dupa terminarea acestei operatiuni, se sterge cu un tifon umezit in 
apa si stors marginile bolului presandu-se usor cu degetul pe contur 
pentru a ii finisa marginea si grosimea. 
Dupa 15 minute de asteptare se desprinde castronul  fortandu-se un 
pic prin smulgerea si rasucirea acestuia intr-o directie sau alta. Bolul 
se va desprinde lasand la iveala un alt bol neted pe dinauntru si cu 
exteriorul valurit. Pana la sfarsitul orei copii vor usca cu feonul pentru  
a grabi un pic uscarea apoi isi vor scrie numele pe interior pentru a 
nu le incurca.

23 BOLURI

La a doua sedinta se va decora bolul cu ajutorul culorilor.  
Se pot folosi culori tempera desi cele mai indicate ar putea fi acrilicele datorita luminozitatii, 
elasticitatii si rezistentei. Pentru exterior se poate da un strat gros de aracet si apoi se poate tavali 
prin nisip gata colorat sau colorat mai apoi cu pensula. Astfel va capata un aspect de zgura. 
Pe interior, in partea superioara se face semnatura iar daca copilasii vor sa adauge si alte 
efecte de culoare sunt incurajati sa o faca. O noua uscare cu feonul este indicata daca se simte 
nevoia pentru ca in timpul transportului sa nu sufere accidente. O pelicula de varnish spray poate 
proteja bolul pe interior pastrandul mai rezistent la curatat.
Bolurile pot fi folosite decorativ sau pentru a servi din ele diverse snaks-uri.
Mestereii vor fi multumiti de munca lor si inca o data in plus isi vor demonstra indemanarea si 
talentul lor. Vor vedea reactiile dintre apa si ipsos, ce se intampla cu acesta dupa o perioada 
de asteptare si care este rolul tifonului (tine compozitia la un loc in momentul lucrului, sporeste 
rezistenta vasului nelasandu-l sa se crape).
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O esarfa pictata manual poate fi un accesoriu elegant atat pentru 
fetite cat si pentru mamicile sau surorile baieteilor. Odata lectia 
“invatata” poate constitui in orice moment un cadou inedit pentru 
mamici, bunici, prietene.
Au fost pregatite dinainte esarfele din matase naturala taiate la 
dimensiune si sulfilate. 
Mai intai s-a facut un degradeu la ambele capete prin vopsirea 
cu vopsea textila in tehnica baticului. Au fost rasucite foarte strans 
capetele esarfei si prinse cu elastic de borcane. Apoi au fost 
cufundate in apa amestecata cu colorant. Copiii au privit cum a 
fost incalzita apa intr-un recipient cu ajutorul  fierbatorului si cum a 
fost preparat amestecul colorant . Ajutorul si grija dascalului vor fi 
acordate pe parcursul intregii lectii. 

Dupa ce copiii isi vor cufunda doar capetele esarfelor in colorant le vor prinde cu carlige, 
colorate diferit, de marginea vasului pentru a nu aluneca in apa si pentru a le recunoaste dupa 
culoare. Dupa o asteptare de 5 minute(a se citi instructiunile colorantului) fiecare copil isi va clati 
esarfa si se va spala bine pe manute. Esarfa trebuie pusa sub jet de apa pana apa ramane 
curata inainte ca ei sa atinga cu manutele colorantul. Se vor stoarce si scutura bine. Fiecare copil 
isi va usca cu feonul esarfa si isi va calca produsul pana la uscare sub supravegherea atenta a 
dascalului.
Inainte de a trece la pictura pe esarfa se vor face exercitii cu degetelele (dactilopictura) pe foi 
de hartie. Se vor pune culori tempera pe farfurioare  pentru ca copiii sa poata sa isi inmoaie 
degetele. Apoi pot fi incercate cateva flori si cu pensula si se va observa care le prefera mai 
mult.
Mai apoi culorile tempera vor fi inlocuite cu culori textile si : Spor la treaba!
Fixarea se va face cu feonul sau fierul de calcat.
Semnatura aplicata va da lucrului un aspect finit, elegant plin de stil. Micii mestesugari vor 
deveni adevarati stilisti vestimentari si vor fi mandri de acest lucru.

24 PICTURA PE ESARFA
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27 PLANTAREA UNEI FLORI

In acest curs copiii interactioneaza cu viata. Isi vor deschide sufletele 
fata de o planta tanara, un pui, un copil ca si ei pe care trebuie sa 
il ingrijeasca, sa il ajute sa se dezvolte. Asadar o  noua tema cu 
substrat puternic emotiv: responsabilitate, grija constanta, iubire si sa 
nu uitam de latura estetica. Va fi un ghiveci cum nu mai exista altul, 
pictat de manutele lor; o tema la care nici mamicile nu au rezistat 
dorind sa se implice alaturi de copilasii.

Fiecare copil a primit o planta micuta intr-un ghiveci de plastic (asa cum este el livrat in 
magazinele de flori) si un ghiveci din ceramica. O punga cu pamant de flori a fost pusa la 
dispozitie, pe masa. Copilasii au mutat cu grija planta dintr-un ghiveci intr-altul completand 
vasul cu pamant astfel: au asternut in giveci un strat de pamant, l-au udat putin, au pus planta cu 
tot cu pamantul din jurul radacinii si au mai adaugat pamant pana ce ghivegiul s-a umplut cu 
un cm inaintea limitei marginii superioare. Au udat din nou cu putina apa , nu in exces pentru 
a nu se absorbi  multa umezeala in peretii ghiveciului de ceramica.  Culorile indicate pentru 
pictarea ghiveciului sunt cele acrilice. Modele din sclipici sau nisip colorat pot orna ghiveciul prin 
acoperirea anterioara a  formei dorite cu un strat de lipici (silicon).
Semnatura pe ghiveci il va transforma intr-o opera de arta.
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 Modulul de teatru este compus din 10 sedinte de curs, 2-3 
iesiri in afara clasei (pentru socializare) plus  ora de spectacol de 
teatru sustinuta pe scena. 
Roluri potrivite vor fi atribuite copiilor  in functie de personalitatea si 
de prereferintele lor. 
  In timpul orelor de curs se vor urmari  obiective precum: 
depasirea starii de emotivitate, dezvoltarea expresivitatii, 
perfectionarea dictiei, tinuta si rostirea rolului, dezvoltarea capacitatii 
creative.
 La inceputul fiecarei sedinte, cateva minute, se vor rosti jocuri 
de dictie iar la sfarsitul sedintelor se va juca un joc cum ar fi “mima”. 
Acest joc este foarte potrivit deoarece ii  va destinde pe copii si in 
acelasi timp ii va pastra in cadrul lectiei, pentru ca fara sa isi dea 
seama vor face exercitii pregatitoare spectacolului. Va trebui sa 
isi foloseasca mimica fetei si gesturile mainilor si corpului pentru a 
exprima cuvantul ales de dascal. Cine va ghici va veni in locul celui 
care mimeaza.
 Socializarea inafara orelor sustinute in sala de curs ii va 
ajuta  pe cei mai timizi dintre copii sa depaseasca temerea de a 
interactiona, facilitandu-le capacitatea de adaptare in colectivitate. 
Doua iesiri sunt menine in acest scop. Prima dintre ele ii va purta 
in lumea teatrului, la un spectacol pentru varsta lor. Aceasta trebuie 
facuta cat mai curand preferabil intre a doua si a treia ora de curs. O 
discutie cu actorii si o intrare in culise le va dezvaluit adevarul despre 
personaje: oamenii din spatele personajelor sau ale papusilor,  foarte 
draguti si pasionati de povesti, care iubesc publicul si in special pe 
cei mici, oameni care si-au dedicat viata spectacolului si scenei. 
Impresiile zilei se for impartasi mai apoi la un suc si o prajitura.

Un alt  weekend  se va alege pe parcurs  in jurul sedintei a 6-a, 
fiind dedicat deasemeni unei intalniri de socializare si culturalizare. 
Vizitarea unei expozitii de arta in oras si continuarea la un suc ii va 
ajuta sa isi consolideze relatia, sa se inteleaga reciproc, sa inteleaga  
legatura care s-a creat intre ei in contextul artistic dar si social, sa 
le deschida pofta de a lucra impreuna ca o echipa. Se va face 
legatura cu ziua finala a cursului cand va avea loc spectacolul si va fi 
prezentata propria lor expozitie. Isi vor face idee despre ce asteptari 
trebuie sa aibe pentru acea zi. Un vernisaj adevarat va fi tinut in 
cinstea lor unde prajiturelele, sucul , aplauzele si imbratisarile vor 
rasplati eforturile.

 In cele ce urmeaza voi puncta etapele acestui modul, asa cum 
a fost el sustinut si cu sugestiile de rigoare. Caracterele povestii care 
va fi pusa in scena sunt orientative, scenariul putand fi urmat ca atare 
dar in acelasi timp putand suporta modificari, in special cele create 
de alegerile copiilor. Copiii trebuie sa fie incurajati sa isi dezvaluie 
preferintele pentru eroii cu care ar dori sa se identifice.

 Prima sedinta se desfasoara in jurul povestii “Vrajitorul din 
Oz”. Toti copiii vor fi dispusi in cerc, stand pe scaunele ascultand 
povestea citita dupa o carte cu ilustratii. Interventiile vor fi intotdeauna 
binevenite incercandu-se adaptarea discutiei in scopul urmaririi 
atingerii obiectivelor. 
Chiar in timpul citirii povestii se vor face pauze scurte pentru a 
comenta atitudinea personajelor. Un joc se va crea pe loc : cate doi 
copii vor intra in rolul personajelor  reproducand scurte dialoguri din 
poveste. Tonul vocii este foarte important. Ei trebuie sa foloseasca 
vocea pentru a imita cat mai mult cu putinta personajele.
La sfarsitul lecturii ei vor fi intrebati despre preferintele lor fata de 
personajele din poveste sau chiar despre alte personaje din alte 
povesti, filme pentru copii sau desene animate. (preferintele vor fi 
notate in caietul de observatii)

 A doua sedinta va incepe, ca de altfel toate sedintele, cu rostirea 
unor propozitii pentru dictie*. Tonul vocii va fi folosit diferit: puternic-

MODULUL DE TEATRU
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In Orasul Basmelor
- scenariu -
 

Personaje: 

Purcelusa – sotia celui mai sarac dintre Cei Trei Purcelusi
Marie – pisicuta aristocrata
Belle – personajul principal din Frumoasa si Bestia
Vanatorul – din Scufita Rosie
Alba ca Zapada
Jerry – soricelul din Tom si Jerry
Mc Queen – pilotul masinutei din Fulger Mc Queen
Motanul Incaltat
Frumoasa Balerina
Dorothy
Leul – din Vrajitorul din Oz
Zana cea Buna - din Vrajitorul din Oz (Profesorul coordonator)
Vrajitorul din Oz (Asisstentul profesorului coordonator)

Alte materiale:
- retroproiector 
- 3 imagini : peisaj de padure noaptea, poienita cu castel in 
departare, vrajitorul
- video-ul cantecului  ‘’Scales and arpegios’’ – din Pisicile Aristocrate
- melodie ambientala cu sunete din natura: furtuna si vant
    

SCENA 1:
Semiintuneric...
...pe fundal  se aude vantul suierand puternic(muzica ambientala) si  
un sunet de motor de masina ambalandu-se(produs chiar de copilasul 

care joaca rolul soferului).O masina pare sa zboare :Mc Queen 
traverseaza scena de cateva ori mimand sunetul unui motor ambalat. 
Imaginea proiectata pe fundal este cu un peisaj de noapte intr-o 
padure.
Urmeaza intrarea in scena a unei case care pare purtata de vant 
:o casuta din carton urcata pe un postament cu role este adusa pe 
scena de catre o persoana imbracata in negru pentru a nu se vedea 
in lumina reflectorului. Un fascicul de lumina urmareste actiunea 
prezentata.

SCENA 2:
 Incet, se lumineaza, vantul se opreste din suierat si  se dezvaluie un 
decor cu copaci , soare si nori, un peisaj de poienita este proiectat 
de aceasta data pe ecranul  din fundal.
  Ferestrele casei se deschid si o fetita (Dorothy)se trezeste din 
somn , intinzand manutele, cascand si mai apoi deschizand incet 
ochisorii. 
Cu o figura mirata, se uita imprejurul ei, cercetand locul si cautand 
parca ceva . Langa ea observa ghemuit un catelus(de plus)pe  il ia in 
brate , il mangaie, si  il intreaba: 

DOROTHY: Toto, esti bine, te-ai speriat . Se pare ca iar am fost 
luati de vant. Oare unde am ajuns de data aceasta. Stai linistit langa 
mine, nu o sa ti se intample nimic.
  Hei , e cineva aici? Unde suntem?

Apare de dupa copacei, o pisicuta alba(Marie- pisicuta aristocrata)
mieunand si venind chiar langa Dorothy, cersind cu miscari unduitoare 
mangaieri.

MARIE: Buna, esti in orasul basmelor iar eu sunt Marie, pisicuta 
aristocrata. Dar tu cine esti ?

DOROTHY: Eu sunt Doroty, iar el e Toto, catelusul meu, incantati de 
cunostinta.
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De foarte multe ori copilasii incearca din rasputeri sa isi convinga 
mamicile sau bunicile sa ii lase si pe ei sa participe la prepararea 
bunatatilor in bucatarie. Fie din lipsa de timp, fie din lipsa de rabdare 
acestia nu sunt lasati mai mult decat a trece cu degetelul prin coca 
cozonacului sau a gogosilor. Si chiar daca par sa se multumeasca si 
cu luatul pe furis a unei masline de pe pizza, inainte ca aceasta sa 
fie bagata la cuptor, sa nu credeti ca sunt satisfacuti !.........nici pe 
departe.
 Adevarata satisfactie vine din implicare, din participarea efectiva la 
munca din bucatarie. Se poate intampla ca atunci cand copilului nu ii 
place un anumit fel de mancare , dupa ce este incurajat sa il prepare 
chiar el insusi ,cu sau fara ajutor din partea celor mari, preparatul va 
deveni unul dintre  cele preferate....deoarece gustul pentru mancare 
poate fi si el educat.
 La cursul de creativitate  Micheline Art & Craft, orele de 
bucatarie au un rol la fel de important ca cele de pictura, modelaj 
sau oricare altele. Motivul este mereu acelasi: copiii sunt lasati sa se 
exprime, sunt incurajati sa fie creativi, sa descopere si sa inventeze. 
Intelegerea  algoritmului de lucru, respectareaa etapelor  despre care 
am pomenit mereu si deprinderea  cu respectarea catorva reguli, 
fie ele de buna functionare a lucrului  fie despre ordine si disciplina 
la  locul de munca completeaza procesul educational. Aceata nu 
impiedica, bineinteles, buna dispozitie din timpul atelierelor de gatit. 
Cantecul, fluieratul, glumele si povestirile cu talc trebuie sa insoteasca 
mereu activitatea. 
Un mic maestru din bucataria Micheline  trebuie sa dobandeasca 
si abilitati matematice. In acest fel  lucrul cu cantarul si unitatile de 
masura va fi una dintre achizitii. Vor avea deasemeni ocazia sa 
observe, in timpul gatitului sau in  experimentele executate in timpii 

MODUL DE ARTA CULINARA  
“IN BUCATARIE LA MICHELINE”

de repaus, reactii  chimice surprinzatoare intre ingrediente (ca de 
exemplu cea intre bicarbonat si otet sau dintre sare si ulei; vopsirea cu 
colorant alimentar, in tehnica baticului, a  unor  esarfelor de matase.  
Acestea trebuie sa se constituie ca mici proiecte stiintifice si sa li se 
acorde importanta cuvenita. Deasemeni ei vor invata sa potriveasca 
gusturile si culorile se vor deprinde cu mirositul. Vor cunoaste o 
gama larga de ingrediente, denumiri de legume, fructe, condimente 
precum si locurile de unde provin ele . Vor face diferenta intre : 
dulce, acru, amar sarat, si combinatiile dintre aceste gusturi. Asadar 
sunt vizate majoritatea simturilor  precum: olfactiv, vizual, kinestezic, 
auditiv,gustativ. Vor sti sa aprecieze o mancare estetica dar si 
gustoasa si sa acorde respectul cuvenit maestrului si meseriei de 
bucatar.
Sortuletul si bonetica de bucatar, fie ele albe fie colorate (uni sau 
cu imprimeuri distractive) vor crea imaginea de ansamblu potrivita 
tematicii cursului si le va  da  copilasilor atitudinea si sentimentul ca 
sunt la locul potrivit. 
 Un artist pasionat in ale bucatariei cu calitati psiho-
pedagogice, caruia ii face placere sa impartaseasca  hobby-ul  sau 
micutilor interesati de gatit si de “distractia” de la bucatarie, poate 
dezvolta cu succes cursul de arta culinara. Constientizand valoarea 
implicatiilor  care se pot naste din acest curs, prin conjunctia acestor 
doua  elemente, arta culinara si educatia ,va deschide portita catre 
sufletele micutilor maestri, le va netezi drumul in viata de scolar si pe 
mai departe.
 Curs Micheline Art & Craft vine in intampinarea acestui proces 
de educatie al copiilor incepand de la o varsta cat mai frageda.. 
Necesitatea inderdisciplinarii este  argumentul principal pentru o 
dezvoltare complexa si armonioasa.  Arta , in oricare dintre formele 
ei trebuie sa se constituie ca mediu pentru dezvoltarea creativitatii 
intelectuale. Fara insa o pregatire psiho-pedagogica, fara a avea 
in vedere urmarirea unor scopuri si obiective, valoarea unor  cursuri 
fie ele de craft, pictura sau de bucatarie se reduce la nivel de 
entretainment : distactie, relaxarea, lipsa de ambitii , responsabilitati 
sau alte asteptari. Tocmai de aceea acest curs este menit sa explice 
in termeni cat mai simpli cum pot fi implinite nevoile educationale 
ale copiilor. Punerea in vedere a obiectivelor educationale face mai 
usoara constientizarea rolului dascalului in acest curs si ii deschide 



http://www.artmicheline.ca/downloads/creativity-courst-the-little-craftsmans?lang=ro
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