
 
 

Invitaţie Curs de Formare de Animatori Socio-Educativi  
 

 
 
Hai la joc cu noi ! Particip ă la cursul de animatori socio-educativi !   
 
 
Funda ţia Terre des hommes  te invită la Cursul de formare de Animatori Socio - Educativi , 
finalizat cu certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări. (Cod COR 
323031) ce va avea loc în Bucureşti în perioada 05-07.04.2013 - sesiunea I şi 19 – 21-04.2013 - 
sesiunea II .    
 
Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul socio-cultural şi sportiv, bazându-se 
pe tehnici educative. Munca sa reprezintă o modalitate, un instrument psihosocial de “a anima”, a 
însufleţi,a relaţiona cu copiii şi tinerii,folosindu-se de activităţi şi jocuri psihosociale.   
 
Jocul şi creativitatea se află în centrul vieţii unui copil şi reprezintă instrumentele fundamentale 
pentru dezvoltarea lui fizică, mentală, afectivă, social şi culturală.  
 
Programul de training axat pe metodologia nonformală de educaţie “Mişcare, Joc şi Sport” 
urmăreşte să dezvolte competenţele profesionale şi personale ale animatorului – adult responsabil 
de creşterea şi educaţia copiilor, în scopul dezvoltării abilităţilor psihosociale şi emoţionale ale 
acestora. Cursul se adresează studenţilor,părinţilor,pedagogilor,asistenţilor sociali, educatorilor şi 
psihologilor.  
 
Hai în echipa noastră şi fii pregătit să-ţi explorezi resursele personale, dornic să împărtăşeşti un 
“joc”  după reguli care dezvoltă mintea, corpul şi sufletul, fii din nou “copil” dar totodată adult, 
capabil şi dornic să le devii mentor în viaţă ! 
 
Dintre beneficiile cursului menţionăm: explorarea metodei de învăţare prin participare, 
experimentarea concretă şi învăţarea unor instrumente şi metode inovative de lucru cu copiii şi 
comunitatea, accesul la suportul de curs cât şi la alte două manuale de jocuri psihosociale şi 
tradiţionale pentru protecţia copilului cât si obţinerea după examen a certificatului ANC de absolvire 
a cursului de formare de animator socio-educativ.  
 
Ulterior formării, veţi reuşi să realizaţi programe de animaţie adaptate instituţiei unde profesaţi şi 
veţi putea propune astfel de programe în cadrul taberelor şi evenimentelor de animaţie outdoor şi 
indoor adresate copiilor şi tinerilor în comunitate.   
 
De asemenea, veţi avea posibilitatea de a vă alătura echipei de animatori socio-educativi ai  
Fundaţiei Terre des hommes şi de a organiza, în calitate de voluntar, activităţi socio-educative ce 
au ca beneficiari categoriile vulnerabile de copii.   
 
 
 
Costul cursului este de 300 RON per participant. Înscrierea participanţilor se face până la data de 
02.04.2013. 
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Scrisoare către viitorii participanţi  
 
 
 
… « acest curs va fi ca un cadou pe care îl aştepţi de mult timp.  
Şi în plus vei cunoaşte şi nişte oameni minunaţi. «  Valentina 
 
 
« ..fiecare clipă a adus un plus la formarea profesională şi personală.  
Cursul este o premisă a unui nou stil de lucru. 
Îţi recomand acest curs cu toată convingerea,  
cu bucuria unui om care pleacă bogat. « Mihaela 
 
 
« …ceea ce este important rămâne în inimă. «  un cursant  
 
« …vei pleca mai bogat, atât profesional cât şi sufleteşte.  
Nu îţi dau mai multe detalii, nu din egoism, dar aş vrea să fie o surpriză pentru tine. »  
Un om împlinit.   
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe detalii referitoare la activităţile desfăşurate de Funda ţia Terre des hommes  şi 
metodologia axată pe ” Mişcare, Joc şi Sport ,” vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos: 
 
http://www.tdh-childprotection.org/projects/romania /description/ro  
http://vimeo.com/23587034  
 
 
 
Pentru înscrieri sau orice fel de alte informa ţii referitoare la cursul de formare, v ă rug ăm să 
ne contacta ţi : 
 
Bucure şti 
 
Cristina Vladescu | Training and Child Participation Officer  |  
Str. Franzelarilor Nr. 6, Sector 2,  
020786, Bucharest, Romania 
Office: +4021 211 52 66 - Mobile:  + 40 72 80 62 960 
Email: cristina.vladescu@tdh.ro /skype: cristina_tdh / www..tdh.ch 
 
 
 
Vă mul ţumim şi vă aştept ăm cu drag !  


