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Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vă informează că, Centrul
Republican p en tru Copii şi Tineret organizează în data de 05-06 m ai 2 0 1 8
training-ul "Tehnici crea tive de lucru cu tin erii însezo n u l e stiv a l”,
destinat specialiştilor ce îşi desfăşoară activitatea cu copii şi tineri.
Instruirea va avea loc în incinta Centrului Republican pentru Copii şi
Tineret, bd. Ştefan cel Mare si Sfânt 169.
Training-ul include 3 module tematice, cu durata de două zile (16 ore
de lucru). Agenda se anexează.
'
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Mai multe detalii privind participarea, precum şi alte m omente
organizatorice legate de instruire pot fi solicitate la tel: (022) 856-264,
mob. 068093861 sau la adresa de e-mai\.articom obiIity@ gm ail.com
Coordonator de program,
Anisoara Bezărău

Larisa Macarenco,
( 022 ) 222-740

Anexă

AGENDĂ
Training:

TEHNICI CREATIVE DE LUCRU CU TINERII ÎN SEZONUL ESTIVAL 2018
Scop:
Dezvoltarea abilităţilor de aplicarea în practică a tehnicilor creative de lucru cu tinerii.
Data: 05-06 mai 2018
Locul: Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
Responsabil: Bezărău Ana, 068093861 / î comobilitv gn ail.com
Managementul
timpului
Ziua i
09:00-09:30
09.30-10:00
10:00-11:30

11:30-12:00
12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30

18:00-19:00
19:00-20:30
Zins II
08:30-09:00
09:00-89:30
09:30-11.00

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:00
13:00-14:00

Activităţi
05,05.2018
înregistrarea participanţilor.
Deschiderea training-ului. Iniţiere în tematica training-ului.
Prezentarea agendei.
Sesiunea I. Formator Bezărău A na/ metodist CRCT
* Strategii de lucru ale educaţiei non-formale în lucru cu copiii şi tinerii:
exerciţii de cunoaştere; concentrare; de relaxare.
Pauză de cafea
Sesiunea II. Formator B ezărău A na/ m etodist C R C T
• Strategii de lucru ale educaţiei non-formale în lucru cu copiii şi tinerii:
exerciţii de lucru în echipă.
Prânz
Sesiunea III. Formator Bezărău Ana/ metodist CRCT
• Strategii de lucru ale educaţiei non-formale în lucru cu copiii şi tinerii:
te am building.
Pauză de cafea
Sesiunea IV Formator: Chistol Alexandru/ psiholog CRCT
• Particularităţi de vârstă şi aspecte comportamentale în interacţiunea cu
copiii şi tinerii.
Cină
Sesiunea V. Formator: Bezărău Ana/ m etodist CRCT
• Exersarea tehnicilor de soluţionare creativă a problemelor, (opţional)
§6,05.18
Mic dejun
Sesiunea I. Formator: Bezărău Ana/ m etodist CRCT
Evaluare ziua 1
Sesiunea II. Formator: Iurte Berlinsehi/ metodist CRCT
• Exerciţii sportive de echipă şi specificul acestora în lucrul cu copiii şi
tinerii: jocuri de mişcare; proiecte de joc.
Pauză de cafea
Sesiunea LII Formator: Iurie Berlinschi/ metodist CRCT
* Exerciţii sportive de echipă şi specificul acestora în lucrul cu copiii şi
tinerii: competiţii.
Prânz
Sesiunea IV. Formator: Bezărău Ana/ metodist CRCT
Întrebări/Răspunsuri:
- Debriefarea training-ului;
- Evaluarea training-ului;
- înmânarea certificatelor de participare.

Notă:

•
•
-

Cazare:
t noapte de cazarea în. regim hostel - 130 lei/persoana.
Alimentare: 1 persoană- 1 zi =150 lei:
Mie dejun - 30 lei
Prânz - 44 lei
Cină —55 lei
Pauză de cafea - 20 lei

Se acceptă posibilitatea de a desfăşura instruirea în cadrul taberei de vară pe care o gestionaţi. în
cazul când numărul de participanţi nu este mai mic de 15 persoane.
în acest caz. organizaţia solicitantă va asigura alimentare, transportul formatorilor (suma diferă
In dependenţă de locaţie) şi materialele de birotică (suma variază în dependenţă de nr. participanţilor,
a prox .251 e i/persoană).

