animație.animator-atelier
hai la antrenament! și săptămâna
altfel poate fi cu adevărat
ALTFEL
26 -27 martie 2016, București

înscrieri AICI
termen limită 22 martie 2016

atelier derulat
in parteneriat cu

elemente de conținut
rol si metode specifice animatiei socioeducative
profilul animatorului & profilul participantilor
jocul educativ
proiectul de animatie
metodă de lucru
1/3 teorie și restul experimentare
cum participi
alegi sa fii prezent in oricare dintre cele doua zile
sau participi in ambele zile
costurile vor fi direct proportionale cu participarea
75 lei/zi de participare/participant

26-27 martie 2016, București

participă și experimentează

rezultate
concepte si roluri clarificate
jocuri si activitati traite si analizate
proiect gatade pus in practica

***

***

facilitator CREATIV

facilitator 3ningSTORE

alisiadamian@gmail.com

contact@3ningstore.ro

Alisia Damian-Coantă

Andreea Floroiu

ce ne spun participanții după atelier
“Recomand cursul cu toata

“A fost un atelier
“daca vrei sa te distrezi, sa inveti lucruri noi si mai ales
sa cunosti doua fete deosebite, fa un efort - merita”

“Multumesc facilitatorilor acestui atelier ! Am plecat
cu o tolba de activitati,joculete interesante in baza

carora voi putea construi la clasa alte si alte activitati

foarte fain, coerent si
de folos. Am invatat,
ne-am jucat si am
cazut pe ganduri, am
avut parte de niste

formatorii cat si modul de
prezenatre a cursului sunt
de nota 10+ iar in urma
participarii am dobandit
cunostinte noi si mi-am
dezvoltat abilitatile de
comunicare”

trainerite pricepute si
atente. Multumim!”

. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am

“Atelierul este exact asa cum ii
spune numele - plin de viata si

constientizat a fost ca in relatia cu elevii nu sunt

Este un curs unde inveti de

trebuie sa aduc si faptele si vorbele potrivite ! “

trebuie doar sa ai chef de

suficiente doar sentimentele mele bune fata de ei ;

increderea deoarece atat

placere, fara constrangeri,
joaca, si persoanele care-l
predau sunt de nota 10*.

“Sa incerce! Apoi vor fi cucerite de formatoare,
de noutatile cursului, de utilitatea informatiilor, de placerea de a comunica cu cei din jur.”

de idei noi. Te lasa sa te

manifesti, sa devii copil ca mai

apoi sa cresti. Te invata cine esti

si unde sa te pozitionezi. Este un

atelier despre viata, despre relatii
inter-umane, despre conexiune.”

