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Certificarea Training-ului Profesional Aprofundat
în lucrul cu Dezvoltarea Biografică având ca bază Antroposofia
Facilitat de Claudiu Pănculescu
Evaluare Practicianul individual este în primul rând responsabil atât pentru evaluarea măsurii propriilor
Individuală abilități de a fi capabil să practice activitatea pentru care s-a pregătit sau pentru care simte
Training chemarea, cât și pentru recunoașterea faptului că pregătirea aprofundată și evaluarea
sunt o prioritate profesională.

Profesionism
Conștiență
Transparență
Straduință
Sinarhie

Profesionistul practică cunoașterea de sine în legătură cu propriile capacități și limite,
dorind să-și dezvăluie activitatea vocațională în concordanță cu propria conștiență,
creând transparență în prezența provocatoare și atentă a colegilor;
aceștia, la rândul lor, se străduiesc în mod conștient să-și mențină propria transparență,
în concordanță cu dezvoltarea și promovarea competenței sinarhice.

Proceduri În toate fazele de lucru, colegii sunt rugați să practice cunoașterea de sine, prin aplicarea
următoarelor exerciții și discipline:










evaluarea inițială a priorităților formării;
crearea unor forme de evaluare;
stabilirea scopurilor de dezvoltare;
implementarea structurală;
angajarea în proces;
accesul la fenomenologie;
adaptarea și evoluția percepției;
colectarea, ordonarea și luarea deciziei în ceea ce privește observația;
re-crearea imaginii de sine, a celorlalți și a lumii.

Instrumente De la început colegii primesc instrumente de documentare, care solicită și dau posibilitatea
realizării procedurilor menționate mai sus; pe această bază ei creează o înregistrare ce poate fi
și ea evaluată, în mod independent, de către ceilalți colegi și Direcțiune, ca fiind relevantă;
exemple de astfel de instrumente sunt generarea documentației aplicate în relație cu:






obiecte (concept, cuvânt, imagine) și tehnici de meditație (ritm, concentrare, intenție);
percepția 7-partită a sferelor planetare, ritmurilor biografice și personalității;
cercetarea fenomenologică a ciclurilor Nodurilor Lunare, ale lui Jupiter și Saturn;
interpenetrarea 9-partită a celor 3 capacități sufletești (gândire, simțire, voință);
ascultarea activă, observarea (interviu, dialog, relație) și imageria ghidată;

Verificare Forma documentară a evaluării este un portofoliu de rezultate prezentate într-un mod clar, de
aplicare a procedurilor și instrumentelor mai sus menționate, incluzând feedback-ul independent
din partea colegilor și a Direcțiunii. Programul de Training culminează cu o prezentare formală
al cărei ritual este creat și facilitat într-un mod unic de către persoana care aplică pentru certificare;
de asemenea, ea este invitată să se dedice propriului cod de etică profesională și, în concordanță
cu acesta, să stabilească relații care sprijină intervizarea și supervizarea.

Certificare Fiecare individ hotărăște versiunea finală a textului documentului de certificare, în colaborare cu
Direcțiunea Programului de Training. Aceasta este citită cu voce tare în prezența celorlalți colegi și
a Direcțiunii. Toți cei prezenți sunt rugați să semneze și să dateze certificatul.
Această faptă reprezintă validarea certificatului. Nu este recunoscută nicio altă instanță, cu
excepția semnatarilor, care-și rezervă dreptul să admită doar judecățile colegilor cu privire la
certificarea lucrului profesional individual cu biografia, și care sunt înfăptuite într-o sferă a
colegialității ce dezvoltă și promovează competența sinarhică.

