15 Septembrie 2015 – Coasem relații și colorăm vieți, în cadrul campaniei CUI SPUI? Organizată de
Acociația Pro Psiho
Va invităm să luați parte la o după amiază creativă, formativă și distractivă cu Cheryl si John Zumbrunn și
Gabriela Povian, de la Centrul CRISDU Areopagus, pe data de 15 Septembrie începând cu ora 14. Pe
parcursul acestor șase ore vă puteți bucura de un program variat de activităţi colaborative şi
meșteșugărești care potenţează coeziunea socială.
14:00 - 16:00 Cui îi trebuie școala de fapt? - atelier pe tema prevenției abandonului școlar, cu Gabriela
Povian.
Gabi este asistent social și lucrează cu copii de diverse vârste. Nu știu cum face dar reușește să reînvie
motivația copiilor de a merge la școală așa cum adesea școlile nu reușesc. Vă invităm la o întâlnire
informală în care să dezbatem aceste lucruri și să concepem împreună strategii didactice creative și să
conștientizăm importanța majoră a relaționării interumane în procesul de învățare. Atelierul se adresează
oricui, în special cadrelor didactice, părinților și copiilor. Invitația este lansată tuturor celor care doresc să
contribuie la prevenția abandonului școlar prin modalități non-coercitive și sănătoase psiho-social.
16:00 - 18:00 Coasem relații - atelier de cusut și alte meșteșuguri cu Cheryl Zumbrunn.
Acesta este un atelier în care nu produsul final este mai important ci sentimentul de comunitate care se
creează între cei ce muncesc împreună ca la șezătoare, fără presiunea unei linii de producție sau a goanei
după profit, ci cu toată deschiderea necesară spiritului uman spre regăsirea bucuriei în muncă și spre
găsirea apropierii de ceilalți. Atelierul se adresează tuturor iubitorilor de meșteșuguri. Rugăm adulții ca
dacă vin însoțiți de copii să fie responsabili pentru aceștia și atenți - deoarece în atelier există instrumente
(ace, foarfeci, cuttere, prize, etc) cu care se pot accidenta.
18:00 - 20:00 Și colorăm vieți - atelier de animație socio-culturală, cu John Zumbrunn.
În cadrul acestui atelier vom interacționa în jocuri și activități de grup, potențatoare pentru spiritul de
echipă și spiritul comunitar. Pentru că viața oamenilor este nuanțată de varietatea și calitatea experiențelor
relaționale proprii. Oricâte cărți am citi despre relații de calitate, nu știm unde ne situăm până nu îndrăznim
să luăm contact cu celălalt, să ne dăm seama cât suntem de fapt dispuși a ne investi nădejdea în forțele
proprii, în forțele celuilalt și în forțele grupului pe care îl formăm împreună. Participanții pot să fie familii,
oameni de toate vârstele, numai să veniți îmbrăcați lejer.
Participarea la aceste ateliere este gratuită, însă Asociația Pro Psiho acceptă donații pentru susținerea
proiectului Acompaniament PsihoTerapeutic (despre care puteți citi aici: asociatiapropsiho.ro).
Contacte utile:
Areopagus, Cheryl Zumbrunn - 0748 297 722
Areopagus, Gabriela Povian - 0725 093 910
Asociația Pro Psiho, Anca Tiurean - 0733 779 408

