A2 - Jocurile video – o cale de a fi împreună

Coordonator atelier: Gabriela SOCACIU

Este psihoterapeut în supervizare și consilier psihologic autonom, cu formare în terapia
experienţială. Psiholog clinician cu master în Consiliere si evaluare psihologică. Începând cu
anul 2018 a implementat, prin intermediul Asociației Drag, mai multe proiecte la nivel local, de
suport psihologic pentru diferite categorii sociale dezavantajate: copii din centre sociale –
partener Crucea Malteza Arad; copii din familiile monoparentale rezultate în urma decesului
unuia dintre parteneri – partener Fundatio Rubio Arad; analiza psihologică pentru problematicile
vârstnicilor din localitățile Siria și Vladimirescu, județul Arad – partener Fundația
Romano-Germană Arad. Coordonează centrul de programare pentru copii „CodeSchoolClub
Arad”, din 2018, și susține ateliere gratuite de programare pentru elevii școlilor gimnaziale din
localitatea Arad.

Descriere atelier:

Fiecare generație aduce ceva nou, altfel, diferit de generația anterioară. Și, uneori, acest altfel
creează distanță și disensiuni între NOI și EI.

Cum ar fi dacă ceea ce ne desparte ar putea deveni ceea ce ne aduce împreună?

În cadrul atelierului vă propun să analizăm din această nouă perspectivă jocurile video jucate
de copii și tineri și să învățăm să ne „jucăm” pe terenul lor.

Obiectivele generale ale acestui atelier:
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- Jocul video folosit ca resursă și metodă de învățare.

- Descoperirea conduitelor psihologice stimulate și dezvoltate prin intermediul jocurilor video.

- Creșterea nivelului de încredere dintre adult și copil.

Etapele principale ale atelierului:

- Specificul diferitelor tipuri de jocuri video.

- Cum pot fi dezvoltate abilități practice specifice noilor tehnologii și abilități de educație
media, precum verificarea și evaluarea informației, gândirea critică etc.

- Modalități de creare a unui mediu virtual ce oferă posibilitatea participanților să valorizeze
spiritul de echipă, prin simularea de roluri profesionale și rezolvarea diverselor probleme
practice întâlnite.

- Posibilitatea adulților de a se implica în joc, lucrând și învățând împreună cu copiii.

Pentru participarea la acest workshop este necesară conectarea pe un laptop sau calculator.

Program: Luni, 5 decembrie 2022, de la 18:30 la 20:30
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