Treinamento
Para ser Facilitador Certificado
de Pedagooogia 3000
2018

Deseja mudar a Educação no Mundo?
Para uma Educação integral, com consciência e Cultura de Paz?
Lhe encanta falar em público?
Você deseja cocriar em equipe? Ouvir?
Para 2018, temos três opções
- Grupo 1: Em janeiro 2018, Isla del Sol, Bolivia, español y português
- Grupo 2: En julho 2018, na Sicilia, Italia, em español com tradução ao português e italiano
- Grupo 3: Final de 2018, Oriente Médio, em inglês, tbc
Grupo 1:
De quinta-feira 4 a 16 de Janeiro 2018, treinamento em espanhol e português
Na Ilha do Sol, Bolívia
Ponto de encontro, Copacabana, na quinta-feira 4 de Janeiro em Copacabana, 18:00 horas.
Grupo 2:
De 16 a 31 de Julho, treinamento em Sicília, Itália. Em español com tradução ao italiano e ao português.
Grupo 3:
Novembro ou dezembro de 2018, em inglês (lugar e datas exatas a confirmar)
Inscrição: Dayme Paymal daymepaymal@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (591) 767 33 925
Glaucia Cerioni glauceri@terra.com.br (para inscrições no Brasil)
Tel. e WhatsApp: 55 11 99546-2857

O treinamento está aberto a todas as pessoas que:
Desejam com todo coração participar de um programa para transformar a Educação no Mundo
Desejam interagir com grupos e ESCUTAR
Que gostem de falar em público.
Meta
A meta da formação é que o facilitador:
Possa apresentar a Pedagooogía 3000 a diferentes públicos e instituições, oferecendo palestras,
oficinas, ciclos de capacitação e demais eventos, assim como apresentar a Pedagooogía 3000 aos
meios de comunicação tais como como radio, televisão, jornais, revistas, etc.
Tenha ferramentas para promover e incentivar as pessoas de seu local, cidade e/ou país a se
entusiasmarem e fazerem, de maneira prática, mudanças na educação, utilizando estratégias de
inovação pedagógica.
Ser facilitador certificado de Pedagooogia 3000 implica uma grande responsabilidade, que envolve um
forte compromisso com a Pedagooogía 3000, consigo mesmo e sobre tudo com as crianças e jovens de
hoje. Portanto, implica ousar entrar em um profundo desenvolvimento pessoal, já que um facilitador 3000
é também uma referência de mudança de consciência, devendo ser um exemplo de paz, escuta,
comunicação empática, humildade, positivismo e pró-atividade entre outras qualidades.
Os requisitos são
Ter um diploma universitário e/ou ter experiência com a educação formal ou não formal.
Ter lido TODO o material de Pedagooogia 3000 (os 5 livros, os 33 cadernos, os 4 mini-livros e o
minilivro de PAZ 3000) e ter assistido e assimilado os principais vídeos de Pedagooogia 3000.
Ter participado entre uma a três capacitações com Noemí Paymal e/ou com um Facilitador
Certificado de Pedagooogía 3000. Se tiver participado de mais, melhor ainda.
Estar aberto para colocar o melhor de si mesmo(a) à serviço de uma Nova Educação,
manifestando em todo momento ética, bondade, sentido de humor e humildade.
Recomendações práticas:
Ter uma boa saúde física. Para o grupo 1, na Ilha do Sol, todos os dias caminhar aproximadamente
entre 30 a 40 minutos na montanha para chegar ao local do Centro/Retiro onde será o
treinamento (é uma boa subida). Estamos a 4000 metros do nível do mar e ter uma boa saúde é
importante pela falta de oxígeno. Para o grupo 2 e 3, não haverá problemas de altura.
Ter uma boa saúde emocional
Para o grupo 1, saber e aceitar com boa vontade que as facilidades do Centro/Retiro são básicas
e austeras
Ter bom humor

Aceitar as Normas de Ouro do encontro: sem fumo, sem alcool e sem dependência ou droga de
nenhum tipo.
Manter o lugar limpo.
Respeitar, o ambiente de respeito e paz.
Modalidade e Certificados
O treinamento é de 200 horas.
1. São compartilhadas 150 horas pessoalmente com Noemí Paymal, fundadora da Pedagooogía
3000. Para o grupo 1, o treinamento acontecerá na Ilha do Sol, no precioso Lago Titikaka, Bolívia.
Para o grupo 2 e 3, os treinamentos acontecerão num retiro fora da cidade. Ao final dos 15 dias,
será emitido o diploma de participação da formação de 150 horas, cumprir com 100% de presença
nas aulas e passar nas avaliações. Esta etapa corresponde a Facilitador de P3000, nível 1.
2. Após, se solicita que realize 50 horas de prática (na forma de seminários, palestras, conferências),
uma ves que retorne ao seu país, nivel 2.
3. Um mês depois de finalizar o treinamento terá uma reunião por zoom com Noemi.
Para pré-inscrições
Enviar uma carta de solicitação explicando por qual motivo deseja ser um Facilitador Certificado
de Pedagooogia 3000.
Enviar seu diploma universitário escaneado e/ou um resumo de sua experiência educativa.
Prencher a ficha de pré-inscrição em anexo.
Investimento
- 1200 dólares o curso
- 550 dólares a estadia na Bolívia para o grupo 1. Inclui: transfer do aeropuerto, hotel, água na garrafa,
lanche e as refeições. Para os grupos 2 e 3 o valor da estadia pode variar um pouco segundo o preço do
lugar alugado.
Forma de pagamento
Depósito: 550 USD (quinhentos e cinquenta dólares) para reservar sua vaga.
Enviar por favor esta quantia via Western Unión
Ou por PayPal (o link está em www.pedagooogia3000.info).
Para o Brasil, efetuar por favor o depósito diretamente a Glaucia Cerioni.
Glaucia Cerioni glauceri@terracom.br e WhatsApp 55 11 99546:2857
Este depósito não é reembolsável. Caso não possa vir, lhe será creditado para um próximo evento de
Pedagooogia 3000.
O saldo de 1.200 USD deberá ser pago integralmente na sua chega, em dólares.

Descontos por early birds
30% se efetua o pagamento total três meses antes, ou seja são 840 $ ao invés de 1200 $
20% se efetua o pagamento total dois meses antes, ou seja são 960 $ ao invés de 1200 $
10% se efetua o pagamento total um mês antes, ou seja são 1080 $ ao invés de 1200 $
Com quem me inscrevo?
Dayme Paymal, daymepaymal@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (591) 767 33 925
Glaucia Cerioni (para inscrições realizadas no Brasil)
Tel. e WhatsApp: 55 11 99546-2857
Gratidão
Graças à sua contribuição, podemos:
Ajudar a melhorar as instalações da Escola / Retiro Wiñay Qhana Wawa da Ilha do Sol.

Fazer funcionar o Instituto Internacional de Investigação de Pedagooogía 3000 em La Paz Bolívia.
Promover de forma massiva e gratuita, ferramentas pedagógicas e informações científicas sobre as
crianças de hoje.
Financiar turnês e eventos internacionais.
Financiar parte del programa de ferramentas pós-trauma para as crianças em situação de risco e
refugiadas.

Pedagooogia 3000 é um convite mundial para cocriar juntos/as uma Educação Integral, humana, amena
e carinhosa que atenda as necessidades reais:
- das crianças de hoje e amanhã
- da nova sociedade
- e de nosso Planeta Terra.
Pedagooogia 3000 cria uma sinergia pedagógica que prioriza a criança de hoje e de amanhã, com suas
mudanças, suas necessidades específicas e sua nova maneira de aprender. Pedagooogia 3000 promove a
investigação científica aplicada assim como a cocriação constante de ferramentas pedagógicas integrais
que facilitem a reconexão e o desenvolvimento harmonioso integral dos bebês, crianças, jovens, pais e
docentes. É flexível e se baseia nos novos paradigmas do Terceiro Milênio e no afeto. Se adapta a realidade
multicultural, ecológica, social e econômica de cada lugar.
Pedagooogia 3000 segue de mãos dadas com emAne “enlace mundial para uma nova educação”, que
convida diferentes países a se unirem para uma Educação de Paz, criativa e divertida que fomente assim

o desenvolvimento integral do ser humano, uma sociedade solidária e a expansão da consciência dos
cidadãos e cidadãs em geral.
Dentro de suas atividades, Pedagooogia 3000 lançou em 2013 com sua fundadora Noemi Paymal, um
programa de treinamento para Facilitadores Certificados de Pedagooogia 3000, a fim de atender a
demanda constante de capacitação nos diferentes países do mundo. Os facilitadores poderão assim
realizar conferencias e treinamentos ao público e ser una referencia de Pedagooogia 3000 em seu país ou
onde quer seja necessário.
O referido treinamento permitio treinar até a presente data 72 facilitadores da América Latina e Europa
em 2013, 2016 y 2017.
Testemunhos dos facilitadores
… a comida, o ar, a terra, o vento, o carinho da equipe e os corações…. algo se passou… “ECHAMOS
MUCHO DE MENOS LA ISLA! Mil gracias”. DM, México, 2016
Um trabalho muito belo e repleto de experiências que te levam a outras dimensões de entendimento e de
realizações como Seres Humanos que seguem busando o camino da Luz.
Abraços para todos, LV, Perú, 2016
Minha experiência na Ilha foi grandiosa...!!
Foi viver momentos profundos, uma vez não ter sido somente o aspecto académico, mas um movimiento
em mina própria consciencia, a meu SER... Um grande exercício empático para com todas as crianças do
mundo que requerem uma nova maneira de Educação. Gratidão Noemi, Gratidão Pedagooogía 3000 por
esta oportunidade de estar neste lugar tão maravilhoso e com toda sua sabedoria compartilhada. ARM.
México.

