|

Temas e Agenda
Treinamento Facilitadores Certificados de
Pedagooogia 3000,
Ilha do Sol Bolívia, Janeiro 2018
Temas
Os temas a abordar são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Diagnóstico “O que é um Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000”
Coaching personalizado segundo os grupos
O que envolve ser um Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000?
O cérebro CIAAR, um ser humano conectado
O sensoooroom
Comunicação Não-Violenta e Cultura de Paz
Liberação dos “velhos chips” que nos bloqueiam, ferramentas pós trauma 1, 2 e 3
“Team building” Técnicas de trabalho em equipe
Aprender um com o outro. Apresentação do que você faz em 7 minutos (trazer material, ptt,
vídeo, etc.)
Relações Públicas e protocolo
Como apresentar a Pedagooogia 3000 e emAne
Como estamos organizados?
Oratória
Como organizar um evento (conferência, seminario, oficina)
Como falar no rádio e na televisão
Como realizar um evento introdutório
Como realizar um seminário divertido e participativo
Práticas. Código de ética do Facilitador
O que realizar em uma aula e fora dela.
Tríade educativa. Educar em 2D, 3D e 4D.
Da velha para a nova educação
Ferramentas bio-inteligêntes
Ferramentas NeuroFLASH 3000, jogos 3000 e educooopedia
A Escola das 7 Pétalas. Conceito e práticas.
Organização por países, nacional e internacional.
Outros temas segundo a demanda.

Com um meio-dia de descanso, caminhadas e praia.
A agenda e os temas estão sujeitos a pequenos ajustes, segundo as condições climáticas, a dinámica e
necessidades próprias do curso, assim como solicitações que possam surgir ao longo do caminho.
É necessário que participe de TODAS as classes pontualmente e passe em todas as provas
integradoras, para poder se certificar.

Horários
Bolívia, Ilha do Sol, Lago Titicaca
Quinta-feira, 4 de Janeiro a 16 de Janeiro de 2018
Para organizar sua chegada favor escrever para Dayme e lhe dar os dados exatos de seu vôo, para ir
lhe buscar no aeroporto. Dayme Paymal: daymepaymal@gmail.com, Tel. e WhatsApp: (591) 767 33
925
Gratidão
Nota: vamos diretamente do aeroporto ao Lago Titicaca, a um povoado que se chama Copacabana.
Chegaremos em Copacabana na quinta-feira, 4 de janeiro. Vamos lhe buscar no aeroporto, onde
tomaremos um micro-ônibus diretamente para Copacabana.

Dia 1: quinta-feira 4 de janeiro 2018
10:00 : Ponto de encontro no Café Alexander do aeroporto del Alto / La Paz), com Dayme e Gonzalo.
Ao lado do Café Alexander, há uma internet com cabines telefônicas, para ligar à Dayme ou à
Kanduash para qualquer pergunta.
Dayme Paymal: +591 767 33 925
11:30 saída de ônibus para Copacabana. Almoço em Tiquina.
16:00: Chegada estimada em Copacabana, se instalam no hotel Casa del Sol (quartos duplos e triplos).
Descanso.
18:00 Reunião no refeitório do Hotel
19:30 Jantar no hotel
Endereço do hotel Casa del Sol:
Hostal la Casa del Sol, Don Samuel Rubén De Selis
Rua Ballivan (ao lado esquerdo da basílica)
Tel. e whatsApp: (591) 715 86 731
Ver mapa ao final deste documento
Dia 2: sexta-feira 5 de janeiro
Café da manhã das 07:30 às 09:00. Descanso e almoço. Visita a Copacabana.
16:00 Chá de Boas Vindas e inscrição no Hotel Casa del Sol, Copacabana.
18:00 às 19:30 Apresentação. Explicação dos 15 dias de curso
20:00 jantar juntos
Dia 3, sábado 6 de janeiro
Café da manhã das 07:30 às 09:00
Treinamento das 9:30 às 19:00 com break para almoço
 Apresentações e especialidade de cada um/a
 O que é um Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000 e o que envolve?
 Diagnóstico
 Comunicação Não-violenta
 Exercício de Re-conexão
19:30 jantar juntos

Dia 4: domingo 7 de janeiro 2018
Café da manhã das 07:30 a 09:00.
9:00 a 10:00 Compras em Copacabana.
10:30 hrs. Saída a Yampupata.
13:00 Saída de lancha até a Isla del Sol. Será oferecido piquenique no barco.
15:30 hrs. Chegada a Ilha del Sol e instalação a seus respectivos dormitorios.
Boas vindas e jantar (local a combinar entre todos).
Dia 5: segunda-feira 8 de janeiro 2018
Aulas das 08:30 às 19:00.
 Permissão, caminhada, normas de ouro.
 O cérebro CIAAR, um ser humano conectado.

O sensooroom.
Dia 6: terça-feira 9 de janeiro 2017
Aulas das 07:00 às 19:00.
 Atividades integrativas.
 “Team building” Formação da Equipe
 Cultura de Paz.
 Um profesor sem estresse

Pós-trauma 1: Explicação
Liberação dos velhos chips e reprogramação
Dia 7: quarta-feira 10 de janeiro 2017
Aulas das 07:00 às 19:00.
 Oratória.
 Aprender um com o outro. Apresentação do que você faz em 7 minutos (trazer material, ptt,
vídeo, etc.) – Parte I.
 Como apresentar a Pedagooogia 3000 e emane.
 Como trabalhar com o público. Dicas.
Pós-trauma 2: Rotina materna
Dia 8: quinta-feira 11 de janeiro 2017
Aulas das 07:00 às 19:00.
 Como organizar um evento (conferência, oficina).
 Como falar no rádio e na televisão.
 Como organizar um evento introdutório
 Como realizar um treinamento divertido
 Aprender de um com o outro. Apresentação pessoal em 7 minutos (trazer material, ptt, vídeo,
etc.) – Parte II.
 Práticas.
Pós-trauma 3: Mente-coração e âncoramento
Dia 9: sexta-feira 12 de janeiro 2017
Manhã, aulas das 07:00 às 13:30.
 Tríade educativa. Educar em 2D, 3D y 4D
 Da velha para a nova Educação
Tarde libre, havendo a opção de saída com picnic e descanso na praia (levar sua roupa de banho e uma
toalha. Visita a Roca Sagrada Titi Khakha, a Roca de Origen, e as ruinas Chinkana (4 horas de
caminhada).

Ou se preferir descansar, terá a tarde para isso.
Dia 10: Sábado, 13 de dezembro
Aulas das 07:00 às 19:30.
A Escola das 7 Pétalas. Conceito e práticas.
Amuki (Silêncio na montanha).Segundo as condições climáticas.
Dia 11: domingo 14 de janeiro 2017
Manhã, aulas das 07:00 às 19:30.
 Ferramentas bio-inteligêntes .
 O que realizar em uma aula e fora dela. Som, luz, forma/movimento
 Ferramentas NeuroFLASH 3000, jogos 3000 e Educooopedia
 As crianças psíquicas e como serão os meninos e meninas de amanhã. Preparação.
Meditação de integração.
Dia 12: segunda-feira 15 de janeiro 2017
Aulas das 07:00 às 19:30.
 Organização por países, nacional e internacional
 Feedback
 Código de ética do Facilitador
 Outros temas segundo a demanda
Realizaremos um jantar de despedida e a graduação no povoado.
Dia 13: terça-feira 16 de janeiro 2017
Saída de lancha às 5:30 da Ilha
7:45 Chegada a Copacabana e café da manhã
9:00 Saída de ônibus de Copacabana a La Paz
Chegaremos ao aeroporto del Alto / La Paz entre as 13:00 e 14:00 horas aproximadamente.
Os custos adicionais a partir deste momento serão por sua conta.
Se escolher se estender na Ilha do Sol ou em Copacabana, os gastos de retorno serão por sua conta.
Gratidão

Mapa do hotel em Copacabana
Hostal Casa del Sol
Don Samuel Ruben De Selis
Calle Ballivan (al lado izquierdo de la basílica)
Tel. y whatsApp: (591) 715 86 731

Hostal CASA DEL SOL

