
Atelier de dezvoltare personala prin desene 
animate

Desenele animate sunt o modalitate simbolica si arsca de transmitere a valorilor, modele-
lor de comportament. Copilul imita si preia aceste modele in relaile cu ceilal. Din acest 
mov este important ca acestea sa transmita valori sanatoase, cum ar fi:

- grija si interesul fata de ceilal si mediul
- cooperarea si negocierea
- folosirea agresivitai si puterii cu scopul de a construi, de a repara, de a se proteja si nu 
doar de a distruge
-- dezvoltarea empaei fata de ceilal
- dezvoltarea creavitai
- dezvoltarea simtului moral
- dezvoltarea capacitai de a intelege situai sociale

Atelierul nostru isi propune sa foloseasca desenele animate educave ca si pretext pentru a 
incuraja:
- Dezvoltarea capacitai de a intelege si a dezbate o tema
-- Dezvoltarea capacitai de a il asculta pe celalalt si a respecta opiniile diferite
- Dezvoltarea  capacitai de a selecta din desene ceea ce ii este ul
Dupa vizionarea unor fragmente de desene animate, copiii vor explora subiectele prin tehnici 
de lucru creave, cum ar fi: colaj, modelaj, pictura si jocuri de rol. 

Desenele animate folosite 
Captain Planet

Captain Planet este un desen animat pe tema protejarii 
Pamantului, un desen cu tema ecologica. Gaya, zeita Pa-
mantului, nu mai poate lupta singura cu cei care distrug 
planeta. Pentru a o ajuta, ea alege cinci copii din cinci 
state diferite, oferindu-le cate un inel cu puteri magice: 
din Africa, Kwame cu puterea pamantului, din America 
de Nord Wheeler cu puterea focului, din Rusia Linka cu 
puterea vantului, din Asia, Gi cu puterea apei si puterea vantului, din Asia, Gi cu puterea apei si 



Patru testoase au fost umanizate de un noroi magic si 
transformate in testoate. Ele sunt  antrenate de un maestru 
de arte marale, Hamato Yoshi. Cultura japoneza invata 
prin intermediul artelor marale cum puterea poate fi fo-
losita nu pentru a distruge, strica ci pentru a construi, a 
proteja. Asel, cele patru testoase ninja se imprietenesc cu 
reporterul April O'Neil si invata  sa isi foloseasca puterea 
pentru a lupta impotriva celor care ameninta siguranta pentru a lupta impotriva celor care ameninta siguranta 
oamenilor. 

Informai

Atelierul se va desfasura sambata, in datele de: 13 octombrie, 20 octombrie si 27 octombrie intre 
orele 10.00 -13.00 la sala de lucru din Calea Doroban. Adresa va fi trimisa prin e-mail.
Cost: 250 lei 
Inscrieri: mihaela.aniculaesei@yahoo.com - 0724104323
        calota.irina@gmail.com - 0724317779
Irina Ioana CalotaIrina Ioana Calota, psiholog clinician autonom, consilier Terapie prin Joc si Dramaterapie, psiho-
terapeut in formare in terapie Adleriana
Mihaela Aniculaesei, psihoterapeut Gestalt Terapie, Master Psihoterapia, evaluarea si consilierea 
copilului, cuplului si familei

La final parini vor primi o fisa de observae si recomandarile aferente, precum si o ora de con-
siliere daca solicita.

Kiki
Kiki este o tana cu puteri magice. Conform, tradiei, 
pentru a deveni vrajitoare, trebuie sa se descurce mp 
de un an de zile intr-un oras strain. Ea hotaraste la 13 
ani sa plece in aceasta calatorie incercand sa afle care 
este talentul ei deosebit. Isi alege ca desnae un oras 
la  malul unui ocean unde va  trece printr-un proces de 
maturizare la fel ca to ceilal adolescen. Ea  va invata 
sa se adapteze intr-un oras necunoascut, isi va face prisa se adapteze intr-un oras necunoascut, isi va face pri-
eteni, va invata sa aiba responsabilita si multe altele. 

din America de Sud Ma-Ti cu puterea inimii. Cele cinci puteri reprezinta forte ale naturii (apa, 
vant, foc, pamant si iubirea- forta umana). Cei cinci copii invata sa foloseasca puterea care le 
este incredintata prin inelul magic pentru a salva si proteja planeta Pamant. De asemenea ei 
invata ca unindu-si fortele, pot crea o putere mai mare decat oricare alta: CAPTAIN PLANET!

Testoasele Ninja


