OFERTA DE CURS

Către Casa Corpului Didactic Alba Iulia
În atenția profesorilor de religie din județul 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 abilităților de viață prin metode şi tehnici de educaţie non-formală.
Acest modul este organizat în cadrul proiectului FORTE - Formare trainică pentru
Parteneriatul Social, implementat de Federaţia Filantropia și se adreseaza profesorilor de religie.
Participanţii vor beneficia de exemple concrete de lucru cu copii şi tinerii în vederea
dezvoltării abilităţilor de viaţă şi formarea virtuţilor creştine şi vor primi manualul „Prin Joc spre
Viaţă”.
Instruirea va fi organizată pentru trei grupe a câte 15 profesori de religie, fiecare grupă
participând la câte o sesiune de trei ore într-una din zilele 22, 23, 24 februarie 2012.
Participarea este gratuită, iar locațiile vor fi stabilite ulterior, în funcție de distribuția profesorilor
înscriși.
Echipa de formatori: Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Asistent Social Gavril Gligor,
Psiholog Daniel Dorling, Psiholog Maria-Ioana Bogdan, Psiholog Marcela Ionele.

Vă rugăm să confirmaţi participarea d-voastră la curs până în data de 20 februarie la
numerele

de

telefon

0763812771

filantropia_ortodoxă@yahoo.com.

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

sau

0788884351,

fie

pe

adresa

de

e-mail:

Anexa 1
PROGRAM
MODULUL DYNAMIS DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ
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
preoți, psihologi, asistenți sociali creînd astfel premisele unei abordări multidisciplinare.
În cadrul modulului DYNAMIS de dezvoltare a abilităților de viață, propunem o
experiență de învățare interactivă centrată pe metode și tehnici inovative de educație non-formală
- joc, dramă, învățare experiențială, artă și animație - o alternativă “altfel” la educația formală.
Urmărim crearea de contexte care să faciliteze dezvoltarea virtuților creștine (dragostea, credința,
nădejdea, înțelepciunea, cumpătarea, bărbăția, dreptatea) prin metode non-formale combinate.

1. Abilitatea de viață (AV)– subcomponentă a virtuții creștine
•

Relația dintre abilitățile de viață și formarea duhovnicească

•

Definiția, identificarea nevoilor de dezvoltare și clasificarea abilităților de viață

2. Metode combinate non-formale de dezvoltare personală creștină
•

Selectarea și descrierea comportamentală a AV : virtutea credinței – încredere în sine,
încredere în celălalt

•

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

3. Proiecte educaționale pentru “Școala Altfel”- modele
•

Procesul de învățare prin experință: experiență, reflecție, interpretare, transfer.
Învăță-mă să învăț! – atelier practic de dezvoltare a abilităților de învățare
independentă.
Cuvintele sunt vocea inimii – atelier practic pentru dezvoltarea abilităților de
comunicare.

