OFERTA DE CURS

Către Casa Corpului Didactic Alba Iulia
În atenţia cadrelor didactice din judeţul Alba

Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
4292/2011 privind Structura anului şcolar 2011-2012, respectiv săptămâna 02-06 aprilie 2012
dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare – „Şcoala altfel”, echipa de formatori a
Centrului de Resurse Dynamis a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia vă propune un modul
(Anexa 1) de dezvoltare a abilităţilor de viaţă prin metode şi tehnici de educaţie non-formală.
Participanţii vor beneficia de exemple concrete de lucru cu copiii şi tinerii, în vederea
dezvoltării abilităţilor de viaţă şi vor primi manualul „Prin Joc spre Viaţă” (autor Pr. lect. univ.
dr. Ovidiu Panaite, Editura Reîntregirea Alba Iulia 2011, 360 pp.). Acesta este un instrument
practic structurat pe patru categorii de vârstă, conţinând 81 de jocuri educative şi 35 de povestiri
terapeutice.
Instruirea va fi organizată pentru grupe a câte 15 cadre didactice, fiecare grupă
participând la câte o sesiune de patru ore. Organizarea sesiunilor se va face în funcţie de nevoile
şi caracteristicile grupurilor (disponibilitate/timp/distribuţia în teritoriu a unităţilor de
învăţământ). În fiecare unitate de învăţământ va fi desemnată o persoană responsabilă cu
formarea grupului prin intermediul căreia se vor face înscrierile şi vor fi transmise informaţiile
legate de locaţie, perioadă şi alte detalii oraganizatorice. Deoarece modulul de dezvoltare a
abilităţilor de viaţă prin metode şi tehnici de educaţie non-formală este realizat în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic, fiecare cursant va primi o adeverinţă din partea CCD.
Contravaloarea cursului este de 30 RON/persoană.
Echipa de formatori: Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Asistent Social Gavril Gligor,
Asistent Social Mărginean Bianca Elena, Psiholog Daniel Dorling, Psiholog Maria-Ioana
Bogdan, Psiholog Marcela Ionele.
Vă rugăm să ne transmiteţi detalii legate de grupa formată la nivelul unităţii dvs. de
învăţământ, la numerele de telefon 0763.812.771 (Bogdan Maria) sau 0788.932.864 (Mărginean
Bianca), sau pe adresa de e-mail: mariaioana_psiho@yahoo.com, 21b.bianca@gmail.com

Coordonator Centru Resurse Dynamis:
Pr. lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Anexa 1

PROGRAM
MODULUL NONFORMAL DYNAMIS
DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ
Centrul de Resurse Dynamis (CReD) oferă programe de dezvoltare personală,
facilitând procese de explorare personală (a nevoilor, a trăirilor, a abilităţilor, a motivaţiilor
etc.), conştientizarea şi acceptarea sinelui în vederea transformării, dezvoltării fizice, psihice,
emoţionale şi spirituale, şi programe de formare iniţială şi continuă în metode şi tehnici
nonformale de educaţie, totul din perspectivă creştin-ortodoxă. Echipa CReD este formată din
preoţi, psihologi, asistenţi sociali creînd astfel premisele unei abordări multidisciplinare.
În cadrul modulului DYNAMIS de dezvoltare a abilităţilor de viaţă propunem o
experienţă de învăţare interactivă centrată pe metode şi tehnici inovative de educaţie non-formală
- joc, dramă, învăţare experienţială, artă şi animaţie - o alternativă “altfel” la educaţia formală.
Urmărim astfel, crearea de contexte de învăţare care să faciliteze dezvoltarea personală şi a
abilităţilor de viaţă.

1. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă (AV): o premisă fundamentală a educaţiei integrale
•
•

Relaţia dintre dezvoltarea personală şi educaţia integrală: componentele educaţionale ale
virtuţii
Identificarea, clasificarea şi descrierea abilităţilor de viaţă (AV): metoda CCAP
(Comportament, Cunoştinţe, Atitudine, Performanţă)

2. Metode combinate non-formale de dezvoltare personală
•

Atelier de metode: Prin jocuri educative la dezvoltarea personală
Dezvoltarea încrederii în sine prin metoda jocului (activitate practică)
Dezvoltarea încrederii în ceilalţi prin metoda dramei (activitate practică)

3. Proiecte Educaţionale pentru Şcoala Altfel – modele
•

Procesul de învăţare prin experienţă: experienţă, reflecţie interpretare, transfer.
Învaţă-mă să învăţ! – atelier practic de dezvoltare a abilităţilor de învăţare
independentă.
Cuvintele sunt vocea inimii – atelier practic pentru dezvoltarea abilităţilor de
comunicare.

