Program de dezvoltare personala pe mediu, descoperire/conștientizare și dezvoltare a increderii in sine, a capacitatilor emotionale și intelectuale

Originalitate inseamna intoarcerea la sine

Suntem fiinte individuale, dar simultan si colective, caracteristicile noastre de personalitate fiind predominant orientate social. Avem extrem de multe potentiale initiale la
nastere ce ne-ar putea permite sa evoluam pe cai diferite, dar le abandonam pe parcurs pastrand numai pe acelea pe care le solicita mediul in care ne dezvoltam.
Izolandu-ne de natura pierdem intelegerea naturii si provocam crize ecologice, neintegrandu-ne in societate pierdem si intelegerea societatii si a culturilor. Prin structura
noastra initiala suntem capabili de integrare in contexte variate, 1iar structurile noastre biologice sau mentale se pot integra si armoniza intre ele, suntem adaptabili in
limite acceptabile si evolutivi, ne putem completa potentialele crescand forta colectiva umana dincolo de suma fortelor individuale ale oamenilor ce formeaza umanitatea.2
Stilurile principale de invatare sunt date de vizual, auditiv, kinestezic 3si tactil senzitiv4, fiecare avand doua ramuri caracterizand emisfera dreapta sau emisfera stanga.5
Cu cat stii mai multe, scade ceritudinea cunoasterii; actul invatarii devine fluid. Motivatia este curiozitatea. In momentul dezvoltarii unei noi dimensiuni a personalitatii,
tendinta este de a umple locurile goale, nisele noi aparute.6
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Cum citim harta mentală a unui copil: https://kristoflajos.wordpress.com/2016/01/25/cum-citim-harta-mentala-a-unui-copil/

Toti oamenii au nevoie de alti oameni, chiar daca nu sunt constienti de aceasta, unii sunt in categorii mai rare cu mai putini membri si gasesc mai greu pe
cineva asemenea lor, altii gasesc mai usor pe cineva asemanator. De aceea este important sa ne cunoastem caracteristicile stilului propriu de invatare ca sa
stim cum ne raportam la ceilalti. Prin programele noastre pe care le vom desfașura vor ajuta copiii sa-și descopere propriile puteri personale, inaltarea
talentelor prin descoperirea pasiunilor și a motivatiilor personale, fiind integrate pentru a-i ajuta sa colaboreze. Filosofia talentelor și aptitudinilor va conecta
prin armonie tehnici de comunicare atat a copiilor cu abilitati de mediu, copii considerati cu personalitate puternica dar cu risc de etichetare, copiii care și-au
ingropat talentele datorita mediului ostil din care fac parte, copii care sunt in risc de a-și pierde rostul și motivatia de a invata. Principiul programului este
activitatea care atrage copilul in care colaboreaza familia și școala.
Desi suntem diferiti ne completam intre noi astfel incat aparentele iesiri din standardul comun acceptat devine potential activ in beneficiul celorlalti, lucrand astfel fara sa
vrem prin ofertarea reciproca a abilitatilor personale. Principiul oferta-oferta ce este caracteristic vietatilor din natura7 este astfel prezent si in modul in care ne formam in
echipa si ne servim reciproc, fara a astepta compensatii materiale de la ceilalti, este principiul prieteniei si al cooperarii, caci impreuna reusim unde nu putem sa o facem
singuri.
De cand ne nastem pierdem neuronii pe care nu-i folosim si generam neuroni unde avem nevoie de sprijin, astfel dezvoltand abilitati inalte prin munca si efort personal.
Aceasta ne configureaza stilul de invatare ce este diferit de la om la om, dar care se poate incadra in anumite categorii. In mare exista doua dimensiuni de configurare,
cea data de diferentele intre emisferele cerebrale si aceea data de dominanta simturilor principale. Astfel vom gasi emisfera dreapta ce functioneaza ca un calculator
analogic integrand de la intreg la parte si emisfera stanga ce functioneaza ca un calculator digital, integrand de la parte la intreg informatiile.
Beneficii
- Copiii vor caștiga stima de sine prin colaborare pe proiecte de cercetare/aplicate in domeniul știintelor
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- Vor invata sa coopereze pe grupuri de abilitati intr-un mediu de biodiversitate prin participarea lor la activitati atractive
- Vor avea incredere in sensibilitatea lor, vor caștiga motivatie pentru pasiunile descoperite
- Vor invata sa devina responsabili pentru propriile alegeri, ajutandu-i sa-și formeze caracterul puternic
- Parintii vor primi la fiecare sfarșit de saptamana un raport privind evolutia copilului
- Intalniri individuale cu parintii in care vor fi ajutati sa-și indrume copilul in directia pozitiva
- Incurajam participantii sa-și dezvolte un mediu creativ de colaborare și prietenie astfel incat sa existe prilejul unui mod de afirmare a personalitatii pozitive –
comunitatea de copii și parinti/intalniri de grup/socializare
- Programul este diferentiat, intelegem prin aceasta metoda un flux de principii care asigura participarea copilului la activitati complexe care vin in sprijinul dezvoltarii
aptitudinilor native, incurajandu-l și avand sprijinul parental de a participa nu doar la un atelier ci la un soft educational care sa-i permita din toate punctele de
vedere sa ajunga la rezultatele dorite.
- Pachetul de programe includ pana la trei activitati pe o perioada de șase luni, timp in care, copilului i se permite sa schimbe sau sa alterneze activitatea –
programul nostru fiind un factor de atragator/motivational
Motivatia acestui proiect cu experienta internationala ne ajuta sa intelegem ca dincolo de un program bine facut inseamna un proiect de lunga durata care ne ajuta sa
descoperim și sa intelegem ca talentul unui copil nu inseamna doar cultivare ci o posibilitate de a-l pune in contact cu un mediu educational flexibil in care acesta
poate invata sa faca alegeri, descoperindu-și sinele. Copii care trebuie inteleși și luati in seama ca sa poata construi o lume in care cele mai valoroase principii sunt
demnitatea umana și respectul pentru celalalt. Conceptul pe care ne face unici in filosofia educationala inseamna generozitate și respect. Respect pentru greșelile
copiilor, respect pentru timpul lor, respect pentru fricile și fragilitatile lor. Respect pentru ei – „printii sentimentului, poeti și ganditori”. Ne adresam parintilor care sunt in

cautare de programe care sa le asigure un parteneriat creativ și pragmatic care sa le asigure posibilitatea unei colaborari pe termen lung, urmarind obiectivele mari in
care ne propunem sa pregatim copilul pentru viitor.
PROGRAME ȘI CURSURI:
- Dezvoltare emotionala: Invatam și descoperim emotii prin situatii de viata, interactionam pozitiv prin jocuri, invatam situatii și descoperim solutii la probleme
cotidiene. Descoperim limbajul emotional și comportamental al nostru, invatam metode de comunicare cu cei din jur prin dans și teatru experimental. Vom aplica
probleme cotidiene, nu doar cele care ne ingrijoreaza cel mai mult ci acele situatii care ne fac mai fericiti, descoperind motivatia și placerii discutiilor, dezbaterilor
prin jocuri de rol. Vom zambi, vom rade și vom alterna mediul ludic cu cel al invatarii prin experienta.

- Biodiversitate și creativitate tehnologica. Botanica farmaceutica: Vom lucra pe aplicatii, vom descoperi impreuna, in timp real dezvoltarea unor plante,
animale și biodiversitatea naturii. Nu vom vorbi mult, dar vom lucra pe proiecte de experimente și cercetare la laborator, cu microscop. Vom crea prototipuri
specializate tehnologie verde, folosind arta, pentru ca, aici vom invata cum sa ne folosim sensibilitatea intr-un mod pozitiv și autentic. Produsele vor fi realizate
prin copierea inteligentei naturii in inovarea tehnologica.
Module: ( Creativitate tehnologica)
-

-Meserii traditionale, cum s-au transmis in comunitate

- -Folosirea rationala a materialelor fara obtinerea de gunoaie sau deseuri toxice
- -Secrete transmise intre generatii, secrete si tehnici exceptionale pierdute, uitate sau transmise doar in cadrul unor comunitati izolate
- -Cum se relationau profesiile vechi in raport cu natura vie?

- -Liniile de incredere culturala si transmiterea secretelor meseriei
- -Ateliere de meșteșug artizanal din deșeuri/jucarii ecologice create din materiale reciclabile
Biodiversitate și Botanica Farmaceutica
- Ritualuri de comunicare intre specii de plante ( observatie la laborator și in natura)
- Descoperirea semnalelor de evolutie la flori ( studiu in echipa de laborator și experiment)
- Studiul vietii celulei vegetale Cu ajutorul microscopului optic vom investiga : viata interioara, asemanari intre celula vie a plantelor și cele prelucrate.
- Vom studia organele vegetative si, respectiv de reproducere: radacina, tulpina, frunza, floarea, fructul si samanta. Fiecare organ este abordat atat din perspectiva
morfologica, de la samanta pana la intrebuintarile terapeutice.
- Arhitectura traditionala: Arta nu inseamna gustul cultivat. Inseamna sa cultivi gustul. Prin urmare, aici nu facem arta...ci doar ne cultivam gustul de frumos,
impartasind gandurile si starea noastra de spirit. Vom crea bijuterii florale, din lemn, materiale reciclabile prototipuri, incepand de la mașinute din ghiveci de flori,
modele de fantani – arteziene, suport lumanari, candele, pictura pe lemn, arhitectura florala pe lemn, olarit, hartie manuala.
- Body&Mind Spirit – vom invata sa ne descoperim corpul emotional, fizic și spiritual prin tehnici ludice și de poveste, vom invata sa respiram corect, sa ne folosim
aptitudinile fizice intr-un mod sanatos și vom gasi metode de viata echilibrata. Vom folosi muzica clasica, ambientala și traditonala, vom invata tehnici de relaxare
fizica, mentala și spirituala cu scopul de a preveni oboseala și stresul social, mental și emotional. La aceste cursuri sunt invitati sa participe atat parintii cat și copiii.
Vom avea sesiuni de analiza psihanalitica prin dans, metode eficiente de colaborare emotionala și fizica, incercand sa intelegem ca tot ceea ce inseamna mișcare
armonioasa este un simbol al tolerantei intre relatiile interumane, descoperind intre noi iubirea neconditionata și intoarcerea la copilul din interior.

Școala pentru parinti METODA FLORIAN COLCEAG
Educatie adaptata nevoilor reale ale copiilor din zilele noastre, prin Coaching, Iubire și Respect, bazata pe strategiile și tehnicile de utlima ora la standarde internationale.
Acest PROGRAM te ajuta sa raspunzi la nevoile si problemele copilului, in loc sa reactionezi la ele. Iti ofera un plan individualizat de parenting eficient, care iti va reduce
frustrarea si iti va oferi rabdare si incredere. Vei avea posibilitatea prin sedintele individualizate sa descoperi potentialul nativ al copilului, talente si metode de motivare a
copilului, iar sfaturile primite iti va oferi un stil de parenting echilibrat, astfel incat vei obtine metode creative si instrumente moderne in colaborarea cu copilul tau. Iti vei
cunoaste mai bine copilul, veti creste increderea de sine, atat a copilului, cat si a ta, ceea ce creste motivatia interna de a face lucruri. La cursuri vei afla cum vei putea
invata copilul sa-si rezolve singur problemele si sa ia decizii responsabile, sa-si descopere pasiunile, sa devina independent, sa-si inalte potentialul.
Despre Asociatia Invata Sa Zbori: Noi propunem un sistem care sa porneasca de la abordarea cu respect a fiecarui copil – unic și plin de abilitati innascute (așa cum
sunt toti copii din zilele noastre), identificarea specificului fiecaruia și a nevoilor sale reale și oferirea suportului necesar dezvoltarii in mod echilibrat, ecologic și performant
a abilitatilor și caracterelor acestora, prin tehnici și stragtegii specifice de ultima, recunoscute cu succes pe plan international.

EXPLICATII DETALIATE COSTURI/PACHET PROGRAM SPECIALIZAT PE ABILITATI

Pachetul este construit pe abilitati specializate. In functie de aptitudini/motivatie/pasiuni, copilul poate opta pentru unul sau mai multe pachete de programe.
Primele intalniri in cadrul pachetului pentru care a optat parintele/copilul se platește contra-valoarea sumei de 210 lei/ contributia pentru evaluarea individuala
și va fi transmisa pe email inainte cu o saptamana de incepere a programului, urmand sa aiba loc intalnirea individuala in care se comunica rezultatele,
explicatii pe raport, alaturi de ceilalti specialiști cu care va lucra timp de șase luni. Parintii care au beneficiat de evaluarea gifted vor beneficia de o reducere

de 15%, avand in vedere diferenta de evaluare care va fi realizata de echipa de specialiști, in cadrul caruia i se va realiza PLANUL DIFERENTIAT DE
EVALUARE/MONITORIZARE ȘI PERFORMANTA., acesta fiind livrat sub forma de FEEDBACK la fiecare sfarșit de saptamana/wekeend.

La cerere, parintele poate opta, in functie de posibilitatile financiare pachete mai mici, in functie de nevoile intelectuale, emotionale ale copilului, urmarindu-se
acestuia INTERESUL SUPERIOR ȘI MOTIVATIONAL.

Arhitectura Traditionala. Descoperim origini populare romanești și din traditia culturala din care provenim. Vom crea produse și obiecte traditionale
romanești, vom invata despre civilizatiile stramoșilor noștri din regiuni de munte. Vom organiza expeditii de studiu și aplicatii. Copiii vor invata sa aiba un stil
de viata sanatos și sa caștige o forma autentica de independenta prin organizarea de targuri de obiecte de arta traditionala

Body&Mind Spirit Vom invata sa ne descoperim corpul emotional, fizic și spiritual prin tehnici ludice și de poveste, vom invata sa respiram corect, sa ne
folosim aptitudinile fizice intr-un mod sanatos și vom gasi metode de viata echilibrata. Vom folosi muzica clasica, ambientala și traditonala, vom invata tehnici
de relaxare fizica, mentala și spirituala cu scopul de a preveni oboseala și stresul social, mental și emotional. La aceste cursuri sunt invitati sa participe atat
parintii cat și copiii. Vom avea sesiuni de analiza psihanalitica prin dans, metode eficiente de colaborare emotionala și fizica, incercand sa intelegem ca tot
ceea ce inseamna mișcare armonioasa este un simbol al tolerantei intre relatiile interumane, descoperind intre noi iubirea neconditionata și intoarcerea la
copilul din interior.
Botanica Farmaceutica Programul ii ajuta pe copii sa descopere plante medicinale ce vor fi utilizate cu scop terapeutic. Vom invata despre utilizarea lor, vom
studia care sunt proprietatile ce pot vindeca anumite boli. Vom alterna educatia ecologica și spirituala cu cea a promovarii unei vieti sanatoase.

