
 
 
 
 

 
 
 
 
Şcoala de Vară Aniversară  

Alpin 2016 
 

 
 

 

Asociaţia Română de Psihodramă Clasică organizează o ediție aniversară a Şcolii 

de Vară la Alpin (Sibiu), în perioada 30 iunie – 03 iulie 2016.  

DE CE o Școală de Vară?! Pentru că ne place să trăim vara în diferite locuri în care 

natura ne răsfaţă şi pentru că intenţionăm să ne redescoperim ca Asociaţie, să ne 

bucurăm de noi ca psihodramatişti, să ne onorăm ca oameni, cu experienţe bogate şi 

variate... 

DE CE aniversară?! Pentru că ARPsiC împlineşte 20 de ani, iar cinci dintre formatorii 

acesteia vor sărbători un sfert de secol de experienţe moreniene... 

Vă aşteptăm cu sesiuni de psihodramă şi sociodramă, cu invitaţi formatori, cu 

momente de zâmbete, bucurie, întâlnire şi tele într-un cadru de vacanţă interactivă. 

Invitați speciali: Mihaela Brad, Dana Dragoteanu, Violeta Pecican Gherănescu, 

Radu Vulcu și Daciana Zegrea. 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI CAZARE 
 

Pensiunea Alpin se află în drumul dinspre Sibiu spre celebra staţiune Păltiniş. 

Închide ochii, inspiră adânc…vei simţi aerul tonifiant de munte, vei vedea crestele 

împădurite, vei auzi clipocitul apei din piscină 

sau al râului din fața cabanei, te va mângâia 

aburul saunei sau vei gusta din aromele unor 

tradiții culinare…  

          http://www.pensiuneaalpin.ro/  

http://www.pensiuneaalpin.ro/


 

PROGRAMUL ŞCOLII DE VARĂ 

* acest program este orientativ putând suferi anumite modificări care vor fi anunţate în timp util 

 
joi 30 iunie 2016 
16.00 – 17.00 înregistrare participanţi 
17.00 – 20.00 workshop 
20.30 – cină și intrarea în noul timp/spațiu 

  
vineri 01 iulie 2016 
08.30 – 09.30 mic dejun 
09.30 – 13.00 workshop (2 sesiuni in paralel) 
13.00 – 15.00 prânz 
15.00 – 18.30 workshop (2 sesiuni in paralel) 
20.30 – cină și activare psihomotorie 
 

sâmbată 02 iulie 2016 
08.30 – 09.30 mic dejun 
09.30 – 13.00 neconferinţă 
13.00 – 15.00 prânz 
15.00 – 18.30 neconferinţă 
20.30 – cină aniversară și muncirea protagoniștilor 
 

duminică 03 iulie 2016 

08.30 – 09.30 mic dejun 
09.30 – 12.30 workshop  

12.30 – 14.00 sharing 

  

TAXE ŞCOLA DE VARĂ 

 
taxa pentru toţi membrii ARPsiC cu cotizaţia la zi, membrii SPJLM și studenți 

 până la data de  05 iunie 2016: 550 lei / pachet integral care conţine cazare 4 zile + 
toate beneficiile spaţiului de cazare (piscină, saună), masă, participare 6 work-shop-
uri, seri psihodramatice, diplomă credite COPSI, seara aniversară 

 între datele 06 iunie 2016 – 29 iunie 2016:  650 lei/pachet integral 
 

taxa pentru coordonatori workshop 

 fără dată limită: 500 lei / pachet integral care conţine cazare 4 zile+ toate beneficiile 
spaţiului de cazare (piscină, saună), masă, participare 6 workshop-uri, seri 
psihodramatice, diplomă credite COPSI, seară aniversară 
 
 

taxa membrii ARPsiC și alți participanți 

 fără dată limită: 700 lei/pachet integral care conţine cazare 4 zile + toate beneficiile 
spaţiului de cazare (piscină, saună), masă, participare 6 work-shop-uri, seri 
psihodramatice, diplomă credite COPSI, seară aniversară 
 
 
 



taxa pentru însoţitori  

 până la data de  05 iunie 2016: 450 lei pachet integral care conţine cazare 4 zile + 
toate beneficiile spaţiului de cazare (piscină, saună), masă, participare 6 workshop-uri, 
seri psihodramatice, seară aniversară  

 între datele 06 iunie 2016 – 29 iunie 2016: 500 lei pachet integral 
 

axa exclusiv workshop-uri 

 până la data de  05 iunie 2016: 300 lei pachet integral care conţine participare 6 
workshop-uri, diplomă credite COPSI sau 60 lei/work-shop 

 între datele 06 iunie 2016 – 29 iunie 2016: 400 lei pachet integral sau 80 lei 
/workshop 

 
 
 

Taxele şcolii de vară vor putea fi achitate în contul ARPsiC, cu numărul: 
RO73BTRL03301205125596XX, deschis la Banca Transilvania, 

Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu nr.1, bl.V 4 – cu menţiunea: ”ȘCOALA VARĂ 2016” 
 

 

 
 

ÎNSCRIERI PARTICIPANŢI/ COORDONATORI DE WORK-SHOP 

 

Anexat acestui anunț se află formularul de înscriere participanţi. ATENŢIE la termene!  

Totodată până la data de 10 MAI 2016  este deschisă bursa propunerilor de workshop-uri 

iar selecţia celor care vor fi incluse în agenda Școlii de Vară va fi realizată de către comitetul de 

organizare.  

 

 

 

PERSOANE DE CONTACT 

 

 Secretar Școală de Vară:                                                        Președinte ARPsiC:  

 Psih. Iulia Ludoşan                                                                      Psih. Dr. Mihaela Bucuţă 

 tel. 0735264922                                                                          

 e-mail: secretariat.arpsic@gmail.com                   
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