
INVITAȚIE 

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA organizează workshop-ul „#SUPERDASCĂL” dedicat 

cadrelor didactice din ciclul de învățământ primar.  

 

În perioada aprilie-mai, 2019, Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera 

(AECA) invită cadrele didactice din ciclul de învățământ primar la Casa Corpului 

Didactic București, Splaiul Independenţei  nr. 315 A, sector 6, Bucureşti  060043, la un 

atelier serios de joacă, un workshop creativ, segmentat în 3 module, având ca principal 

scop creșterea stimei profesiei prin abordări nonformale.  

 

AdLittera propune îmbogățirea experiențelor ludice cu elevii folosind o paletă variată de 

abordări și instrumente pentru teme predilecte ale educației nonformale:  

- Comunicare socială  

- Exprimarea emoțiilor  

- Dezvoltare cognitivă  

- Stimularea competiție constructivă   

 

Beneficiile participanților:  

- Planificarea și organizarea eficientă a activităților specifice săptămânii „Școala altfel”, 

a excursiilor tematice sau a taberelor educaționale din vacanțele școlare;  

- Învățarea și utilizarea jocurilor pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea 

motivației elevilor pentru învățare;  

- Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale ale 

elevilor. 

 

Oricând este cel mai bun moment pentru a pune în valoare personalitatea 

pedagogică, mai ales în fața părinților elevilor noștri. La sfârșitul acestui workshop vom 

înțelege că aplicarea informaților și exercițiul vor face diferența în recuperarea 

reputației didacticismului.  

 

Înțelegerea și folosirea unor instrumente nonformale vor conduce la o apreciere 

profesională. Noblețea profesiei de dascăl se construiește pe tot parcursul vieții 

profesionale.  

 

Înscrierile se fac online, prin completarea unui formular: 

https://forms.gle/6EykZh84bmSFUoC18 

 

Modul 1: Introducerea în metoda Log-out & Play 

12 Aprilie 2019, durată 2h, Atelier teoretic și practic 

Lectori: Ciprian Burcovschi   

 

Constructivism: construirea cunoștințelor prin construirea obiectelor 

Construcționism: învățare prin construcția activă, implicarea, interacțiunea, colaborare, 

destinderea și distracția 

https://forms.gle/6EykZh84bmSFUoC18


Conexiune și flux mână-ochi, minte-mână: Informație-Experiență-Concluzie 

Imaginația: Descriptivă / Creativă / Stimulativă 

Utilizarea metaforelor: Real vs. Abstract 

Sisteme complexe adaptive (convingerea): Storytelling 

 

Modul 2: Atelier serios de joacă Log-out & Play 

12 Aprilie, durată 1h, Atelier practic 

13 Aprilie, durată 2h, Atelier practic 

 

Lectori: Ciprian Burcovschi, Petre Udrea 

 

Atelier de Creative writing 

Atelier de modelaj 3D 

Storytelling 

 

Modul 3: Jocul și joaca în procesul de învățare 

13 Aprilie, durată 1h, Atelier teoretic și practic  

Lectori: Anamaria Stănescu, Ciprian Burcovschi 

 

Jocuri de competiție 

Jocuri de simulare 

Frământări de limbă 

Jocuri de vertij 

 

Atelierele se organizează în grupuri de 25 de participanți, accesul este gratuit, în 

ordinea înscrierilor, via formular online.  

 

AdLittera este o organizație neguvernamentală, non-profit, independentă și neafiliată 

politic care derulează programe educaționale și culturale. „Educația de astăzi pentru cultura 

de mâine” este sloganul cu care se identifică misiunea AdLittera. În palierul educațional, 

AdLittera a inițiat programele de educație prin distracție (edutainment) „Tabere 365 de zile” și 

„Tabere urbane”. În Departamentul de cultură, AdLittera este organizatoarea celui mai mare 

concurs național de debut literar din mediul online „Incubatorul de condeie”, deține revista 

culturală „Semne Bune” și organizează diverse acțiuni culturale în București: colocvii literare 

și lecturi publice.  

 

Lectori:  

Ciprian Burcovschi este specialist în comunicare vizuală, designer social, edutrainer și 

președintele AdLittera.  

Anamaria Stănescu este dublă licențiată în etnologie și literatură, urmează cursurile de 

doctorat la Universitatea București. 

Petre Udrea este Director de programe educaționale cu o experiență profesională de 7 ani în 

organizarea de tabere și cluburi tematice.  


