
Alphabet 
vivant et vécu

Ainsi tarche le cerveau

Un bon début 
pour une bonne fin! 

Loved living 
Alphabet 

That’s how 
the brain works

Beginning good 
all good!

Geliebt gelebtes

Alphabet
so lernt das Gehirn

Anfang gut 
alles gut!

Alfabeto 
vivente e vissuto
così funziona il cervello

Un buon inizio 
per un gran finale! 

Malovaná -
tilovaná

abeceda   
tak se učí tozek

 Začátek dobrý
všechno dobré!

Mylita gyva 
abėcėlė 

taip veikia stegenys.

Gera pradžia- 
gera ir pabaiga!

Iubit  
alfabetul viu
aşa funcţionează

creierul.  
Începet bine, 

totul bine!

An Aibítir Bheo
Bheathach Ghráthar

sin tar a fhoghlaitíonn 
an inchinn

Dea-thoradh a thagann 
ó dhea-thús!

                      ABCDirekt

                          Travel Exhibition
                 

            10  - 16 iunie 2019 Piaţă  Micà, Sibiu, Rotania 

EXPOZIŢIE

Sute de picturi însopite de poveşti în mai multe limbi.

VIDEO-uri cu traducere sincron:

Poveşti dansante!  Mâna noastră devine actor, alfabetul devine o poveste.  
Procesul de alfabetizare începe. 

Lucky Learning: limbajul corpului-învăpăm a scrie şi citi. 
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CONFERINŢE

"Să avet o zi colorată“ Succes prin artă!" Studiu comparativ de lungă durată, Dr. Celine Choquet, Universitat Lyon, FR.

Artă în tinte şi în tâini: eficienpă educatională prin neuroştiinpe aplicate. 

'School-Beat' : Colacul de salvare din tintea copilului! Dansează cu cunoştintele tale. 

Standardele scrisului şi încrederea. 
Kineziologia scrisului de mână.
Maria Frey, dezvoltator Native Alphabet, Music Union DE.

STANDURI DE CARTE

Itagine, litbă, tişcare: Universul celor mai mici dintre noi. Poster & Story pentru copii de 4 - 6 ani

Galeria de la patul teu: glutit şi învâţăt.  
Carte armonică pentru copii de  5 - 7 ani

Alfabetul iubit: bucurie la începerea şcolii!
Cutie cu unelte pentru tinerii textieri (6 - 8 ani)

Să scriet de tâna cu elan: piste de schi în loc de mâzgăleli! Caiet de exercipii pentru 5 - 7 ani. 

Curricula alfabetizare: răspuns tactil pentru creier digital.

Creierul tău, cotpania ta pertanentă.
Ghidul de calatorie din craniu.
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STAND DE JUCĂRII ŞI SOUVENIRURI

- Păpuşi 

- Figurine 

- Jocuri de cărpi

- Cărpi poştale

Poveşti despre alfabet

WORKSHOPS

- Pentru 3 - 5 ani. Joc si vis: alfabetul, acest basm!

- Pentru şcolari. Pictură, brcolaj, descoperiri: literele, prietenii mei.

- Pentru studenpi adulpi. Atât de simplu (şi amuzant:) este alfabetul!

DISCUŢII ÎN PLEN

- Oameni de ştiinpă

- Institupii de educapie

- Politici educapionale

- Parteneri de proiect

- Analfabepi

- Absolvenpi prin noua metodă

CONVERSAŢII cu PĂRŢILE INTERESATE 

- Masă rotundă 

- intâlniri individuale 
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Imagine şi scris 

Posterul (deasemeni folosit ca şi table de 
joc este baza dezvoltării la orice vârstă a 
focusării funcţiilor creierului. Ca şi privire 
de ansamblu, arată întreaga poveste a 
alfabetului.  Prin forma sa rotunjită, 
această viziune globală este liniștitoare și 
învăluitoare. Conține, de asemenea, frazele 
cheie ale literelor. Este versiunea scurtă a 
poveștii. 

 
De la vârsta de 2 la 6 ani 
 
Fişierul în format A4 landscape este  'casa' 
activităţilor. Un  deget colorat permite chiar și 
copiilor mici să își organizeze foile de hârtie, să 
le aibă la îndemână și să se bucure de rezultatul 
muncii lor. 
 
 
O carte cu ilustraţii este primul element din 
folder. Conține 27 de imagini mari, precum și 
textul complet al poveștii, cu instrumente de 
citit colorate și explicații pentru părinți și 
educatori. Este baza pentru toate activitățile 
următoare. 
Cartea de colorat este versiunea de student a 
cărții cu imagini. Schițele figurilor garantează 
corespondența formei lor cu litera. În jurul lor, 
există spațiu pentru desenarea creativă a 
propriilor experiențe. Sugestii despre cum să 
practicați abilitățile sociale în cadrul grupurilor 
în timp ce desenați, puteți găsi în Ghidul pentru 
educatori. 
 

De la vârsta de 4 la 9 ani  
     
Imaginile de transparenţă contextuală  sunt 
adăugate imaginilor din fişier. Acesta alcătuieşte 
legătura între imagini şi litere pentru creier, la fel ca la  
'Lego bricks'. 
 
 
Cartea de exerciţii este versiunea de student pentru 
imaginile de la transparenţa contextuală. Exerciţiile de 
Exerciţiile de "reconstituire” permit o scriere 
frumoasă, încrezătoare şi relaxată de la prima mişcare. 
Precisă şi uşoară ca un fulg pe durata mişcării. 
 
 
Posterul de noapte bună are o lungime de 2 metri de 
la A la Z. Privind-ul deasupra patului, copilul se poate 
relaxa și învăța intuitiv. Ghidul oferă sugestii pentru 
discuţii și explorare partajată. 
 
 
 
Jocul de cărţi transformață lectura și ortografia într-o 
activitate sociabilă, cu jocuri precum memoria, jocul 
de rol și puzzle-urile încrucișate domino. 
 
 

Trusa de instrumente pentru micii autori extinde 
vocabularul și inspiră scrierea creativă prin bucuria 
pentru sunetul limbajului, prin care am învățat să 
vorbim. Proiectarea permite înțelegerea structurilor 
gramaticale în mod spontan. 
. 

MATERIAL EDUCAŢIONAL   -  LOVED - LIVING - ALPHABET 
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Testele promovează dicția și fluența verbală. 
CD-ul sprijină educatorii (și, de asemenea, 
kinetoterapeuții) pentru orice grup de  vârstă. 
Conține povestea alfabetului cu muzică, odată ca 
text și o dată ca versiune beatbox pentru joc și 
interpretare gratuită. 

Adecvate de la 1 la 6 ani  
 
Figurile  permit chiar și celor mai tineri să 

participe la activități. În timp ce cei mai în vârstă 

folosesc versurile ca mişcări de limbă pe muzică, 

cei mici plimbă acești actori pe masă și 

interiorizează literele prin joc. Fabricate din lemn 

ecologic, acestea oferă și efecte de percuție. 

 

Marionetele promovează dezvoltarea empatiei și 

a limbajului, precum și dexteritatea manuală. 

Cum le puteți crea cu ușurință împreună cu copiii, 

puteți găsi în ghid. 

În mâinile educatorului, marioneta este o baghetă 

magică veche: lăsând marioneta să vorbească 

pentru noi, facilitează copilului comunicarea la 

nivelul ochilor și exprimarea. 

În timpul poveștii ABC, marionetele susțin atât 

concentrarea, cât și dexteritatea manuală ca o 

bază importantă pentru dezvoltarea intelectuală. 

Jocurile cu figurile din sac permit copiilor mici să 

se dezvolte calm, sistematic și concentrat atunci 

când se identifică prin simțul atingerii micile 

De la 4 la 9 ani 
 
Între fantezie și realitate, Filmul împleteste speranțe 
și posibilități ca fezabilitate. Copilul este recunoscut 
și apreciat cu bucuriile și grijile sale și este încrezător 
pe drum. Exercițiile integrate de scriere în timp real 
sunt o cheie a succesului spontan pentru cursanți și 
profesori. 
 
Imersiunea în limbi străine cu decodarea limbii de 
Vera F. Birkenbihl, permite înțelegerea spontană a 
cuvintelor și frazelor străine. În plus, puterea 
sunetului textelor de poveste stabilește cuvinte 
străine rapid și durabil în memorie. Acest lucru face 
ca povestea să fie un instrument excelent pentru 
imersiunea limbii. 
 
Ghidul pentru educatori oferă idei pentru utilizarea 
creativă a materialului. O privire de ansamblu a 
capitolelor sale urmează pe pagina următoare. 
 
Prima mea carte de lectură: îmbrățișarea unei țări! 
Aceasta se dezvoltă în prezent în mai multe țări: o 
călătorie de aventură și, în același timp, o călătorie în 
timp de-a lungul legendelor și comorilor geografice 
ale unei țări. O experiență personală interesantă a 
unei țări, care îi face pe copii experții și ghizii familiei 
în vacanță, cu o cunoștință care deschide ușile și 
inimile atunci când călătoresc prin țară. 

MATERIAL EDUCAŢIONAL   -  LOVED - LIVING - ALPHABET 

Metode auditive şi haptice  

means 

educator  
fericit    

happy kids 
 

O dată pe an, buletinul informează despre noi descărcări gratuite, materiale noi în limbi suplimentare, cursuri de pregătire și oferte 

de muncă pentru predarea bazată pe creier. Înscrieți-vă la newsletter pe www.alphabetshop.eu 
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Ghidul pentru educatori oferă instrucȀiuni pentru utilizarea orientată a 
materialului în capitolele următoare. 
 
1. Picioarele pe pământ prin sunet (pentru cei mai mici). 
Bătând din palme, bătând și bătând din cap. ActivităȀi holistice cu toate 
simȀurile. 
2. Mișcarea eliberează limba 
Îndemânatic, inteligent și fericit: activităȀi muzicale, care antrenează 
controlul corpului, inteligenȀa și vorbirea prin mijloace ritmice (eficiente și 
în logopedie). 
Material: CD, carte de imagini și instrumente simple de percuȀie 
3. Jocul de rol declanșând curiozitate și empatie (de la vârsta de 3 ani). 
Prin interacȀiunea socială copiii învaȀă concentrare, abilităȀi sociale și 
fluenȀă verbală. În plus, jocul de rol poate susȀine, de asemenea, 
imersiunea într-o limbă străină. 
Material: Poster, CD, marionete, figuri în sac. 
4. O  SINGURĂ lume (de la 4 ani). 
Împărtășirea propriilor experienȀe și ascultarea altora crește conștientizare 
socială. În povestea ABC copiii își descoperă propria poveste și găsesc 
lumea străină a literelor pentru a fi propria lor lume familiară. Aceasta oferă 
încredere și susȀine învăȀarea. 
Material: Poster, poster de noapte bună, cărȀi de joc. 
5. Lumea MEA (de la vârsta de 5 ani). 
AbilităȀile motrice fine sunt dezvoltate prin tratarea culorilor și formelor, în 
timp ce implicarea emoȀională pune bazele formelor în mod durabil în 
memorie. 
Printr-o competiȀie de diversitate, care a avut parte de câștigători, copiii 
dezvoltă abilităȀi sociale și învaȀă să se aprecieze și să  sprijine diversitatea 
celuilalt. 
Material: Poster, carte cu ilustraţii, carte de colorat. 
6. Da, scrisul este distractiv! (de la 5 la 6 ani) 
ExerciȀiile de scris devin un „sport de deget” și o frumoasă operă de artă. 
Bucurându-se de momentul natural al gravitaȀiei, fiecare exerciȀiu pune 
bazele unei scrieri de mână relaxate și frumoase. 
Material: carte cu ilustraţii, foi de transparenȀă contextuală, caiet de exerciȀii 

7. Râzând cu lacrimi! (de la 7 ani) 
Toată lumea ar dori să scrie povești bogate și amuzante, să râdă în loc să 
gândească și să interiorizeze gramatica în mod natural. Cu cartea de 
referință colorată ca cutie de instrumente și cu concursul pentru diversitate, 
în care nu există decât câștigători, acest lucru este posibil! 
Material: Cutie de instrumente de la A la Z pentru mici autori 
 
8. Prima mea carte de lectură și eu călătoresc print țară (de la 7 ani) 
O poveste de aventură care se cuibărește în comorile geografice și culturale 
ale unei țări ca într-o cutie de bijuterii. Cititorul călătorește cu protagoniștii 
prin țara lor într-o călătorie în timp. Se confruntă cu personaje din legendele 
și istoria țării, experimentează obiceiuri și gustă bucătăria tipică. Îți doreștei 
să călătorești pe acest traseu în vacanța următoare. Cei care au dobândit 
deja elementele de bază ale limbii țării respective cu povestea ABC 
decodificată, își pot aprofunda acum foarte bine cunoștințele aici. Cartea 
inspiră exploratorii din familie și deschide ușile și inimile atunci când se 
călătoreşte. 
 
Material: emblemă culturală a unei țări ca  şi carte cu ilustraţii, manual 
text bilingv decodat, CD și DVD. 
 
9. Imersiune în limbi străine 
Materialele sunt produse în tot mai multe limbi, însoțite de muzică. 
Decodările și repetările sonore din poveste permit oricui să înțeleagă 
spontan cuvintele și să  şi le amintească rapid și durabil. Întreaga familie își 
poate extinde abilitățile lingvistice împreună cu distracția. 
 
Sugestiile dvs. sunt foarte importante pentru noi pentru îmbunătățirea 
continuă a materialului. Vă rugăm să ne spuneți experiențele dvs. la adresa 
de email: deutschland@alphabetShop.eu 
 

GHID PENTRU EDUCATORI   -  GELIEBT - GELEBTES - ALPHABET 
 Salturi cuantice defalcate în pași mici, ușor și fascinant. Prezentare generală a capitolelor ghidului pentru părinți și educatori 
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Următoarele calificări pot fi obţinute la diferite niveluri: 

 

1 Antrenor pentru alfabetizare bazată pe creier 

2 Consultant pentru educaţie bazată pe creier  

3 Designer de material educational bazat pe creier. 

 
 
 
1 și 2 sunt deschise tuturor. 3 se adresează creatorilor, precum 
tehnicieni de film, ingineri de sunet, interpreți, programatori, designeri, 
poeți / scriitori, muzicieni. 
 
 

A  ALFABETIZARE BAZATĂ PE CREIER 
 
Modul 1.1 Asistent ( posibl şi pentru minori) 
Participanții au capacitatea de a ajuta cursanții cu exerciții, de ex. în săli 
de clasă sau ca au-pair sau babysitter. 
 
Modul 1.2 Antrenor  
Competența practică 1.1 este completată în modulul 1.2 printr-o 
înțelegere clară a ceea ce creierul are nevoie pentru alfabetizare. 
Participanții sunt capabili să învețe grupuri în mod autonom. 
 
Modul 1.3 Instructor 
Pe baza 1.1 + 1.2, participanȀii sunt abilitaţi în modulul 1.3 pentru 
a instrui oameni în aceste două module 
 

 

B  EDUCAŢIE BAZATĂ PE CREIER 
 
Modul 2.1 Consultant 
Participanţii dobândesc o perspectivă cuprinzătoare asupra funcțiilor 
creierului și a condițiilor de care au nevoie pentru munca lor. 
 
Modul 2.2 Instructor  
Pe baza 2.1, calificarea este dobândită pentru a instrui participanții la modulul 
2.1. 

C  SPRIJIN DIDACTIC BAZAT PE CREIER 

 
Modul 3.1 Designer  
Participanții obțin o înțelegere detaliată a interacțiunii dintre impresiile 
senzoriale și dezvoltarea creierului. De la început, acest lucru este combinat 
cu exerciții. 
 
Modul 3.2 Instructor 
 
Bazându-se pe competențele practice ale modulelor 1 și pe cunoștințele 
teoretice ale modulelor 2, participanții dobândesc pe parcursul unui stagiu 
de două luni competențele de formare a creatorilor din modulul 3.1. 
  
 
 
Modulele 1 și 2 pot fi urmate ca şi cursuri de o săptămână în campus, 
precum și cursuri prin corespondență. 
Modulele 3 sunt cursuri în campus. 
  
Bursele de studii sunt posibile pentru o adecvare specială sau dezavantaje 
financiare. 

TRAINING  -  GELIEBT - GELEBTES – ALPHABET  

 

Respectând obiectivele, dorințele și condițiile necesare, vă vom oferi o selecție individuală de module de instruire. 

Vă rugăm, spuneți-ne la info@didactic-pilot.eu despre experiențele dvs. și ce căutați: 
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