PROGRAM TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENTEI – formarea faţă-în-faţă
CONDICA DE EVIDENŢĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR
ZIUA 1 FORMARE FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ
Data:29.08.2011
Judeţul:VÂLCEA
Nume şi prenume formator: SANDU ELENA DANIELA, PAPUZU CORNELIA
Semnătura
formator

………………..

Ora

Activităţi

Tema

Resurse utilizate

9.00-9.30





Prezentarea obiectivelor cursului de formare
Prezentarea participanţilor
Colectarea de întrebări şi aşteptări despre curs

Postit-uri, markere, ecusoane

9.30-9.45



Povestea noastră: Prezentarea PPT a experienţei
ISE în cercetarea fenomenului de violenţă în şcoală

Prezentare PPT experienţa ISE



Povestea mea!: activitate de grup pentru
prezentarea celor mai relevante experienţe ale
participanţilor în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei în şcoală
Analiza frontală şi prezentarea activităţilor de
grup, pe baza unei grile de analiză

Coli de flipchart, markere,
lipici

9.45-10.30

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00

TEMA 2. Surse/situaţii
de violenţă în şcoală.
Elevul violent / elevul
victimă



Pauză
 Cazul B.O.: analiză studiu de caz şi identificarea de
soluţii;
 Joc de rol pe grupuri de actori: profesori, elevi,
părinţi, comunitate

Grilă de analiză a poveştilor
participanţilor (PPT)
Print cu prezentarea cazului
B.O.



13.00-13.30
………………..

13.30-14.30

16.30-17.00
17.00-18.30

18.30-19.00
………………..

Coli de flipchart, markere, coli
albe şi colorate

Pauză de masă


14.30-16.30

………………..

Construirea profilului victimei şi a agresorului, pe
baza cazului analizat, în relaţie cu rolurile de elev,
profesor, director, părinte, alte categorii de actori
şcolari

TEMA 6. Strategii de
prevenire şi combatere
a violenţei la nivelul
şcolii

Evaluare

Dezbatere (tip controversă academică) pe baza
moţiunii Există şcoală fără violenţă (activitate pe
grupuri – afirmatori, negatori, judecători)
 Analiza frontală a rezultatelor dezbaterii
Pauză

Coli de flipchart, aşezarea sălii
pentru dezbatere de tip
academic.




Prezentare PPT Explorarea
pozitivă



Explorarea pozitivă: prezentarea PPT
Activitate în perechi: relatarea încrucişată a unei
experienţe de succes în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în şcoală
Colectarea feedback-ului participantilor cu privire
la ziua de curs

PROGRAM TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENTEI – formarea faţă-în-faţă
CONDICA DE EVIDENŢĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR

ZIUA 2 FORMARE FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ
Data:30.08.2011
Judeţul:VÂLCEA.
Nume şi prenume formator:SANDU ELENA DANIELA, PAPUZU CORNELIA
Semnătura
formator

Ora

Activităţi

Tema



9.00-9.30


………………..

9.30-11.00

TEMA 4. Violenţa
şcolară şi cetăţenia
democratică
TEMA 5. Violenţa
şcolară şi educaţia
interculturală

11.00-11.30



Prezentarea obiectivelor temei
Colectarea de întrebări şi aşteptări ale cursanţilor de
la cele 2 teme abordate

Educaţia pentru cetăţenie democratică:
prezentarea PPT
 Dezbateri pe temele:
- cetăţenie
- democraţie
- guvernarea democratică a şcolii
- educaţia pentru cetăţenie democratică
- indicatori calitativi ai educaţiei pentru
cetăţenie democratică
Pauză

Resurse utilizate
Coli de flipchart, markere

Prezentare PPT Violenţa
şcolară şi educaţia pentru
cetăţenie democratică
Videoproiector, laptop
Coli de flipchart, hârtie,
markere, pixuri




11.30-13.30
………………..

13.30-14.30



………………..

17.00-18.30
………………..

18.30-19.00
………………..

Prezentare PPT
Conflict/strategii de
gestionare a conflictelor
Videoproiector, laptop
Coli de flipchart, hârtie,
markere, pixuri

Pauză de masă

14.30-16.30

16.30-17.00

Managementul conflictului: prezentarea PPT
Dezbateri pe temele:
- ce este conflictul
- abordări ale conflictului
- etape ale gestionării conflictului
- mediere

TEMA 4. Violenţa
şcolară şi cetăţenia
democratică
TEMA 5. Violenţa
şcolară şi educaţia
interculturală

Evaluare

Dimensiunea interculturală şi violenţa în şcoală:
prezentarea PPT
 Dezbateri pe temele:
- diversitate / violenţă
- şcoala / societatea interculturală
- stereopituri, prejudecăţi, discriminare
- rasismul şi efectele sale psihologice
- modalităţi de îmbunătăţire a atitudinilor şi
relaţiilor interculturale în şcoală
- principii de acţiune
Pauză

Prezentare PPT Violenţa
şcolară şi educaţia pentru
cetăţenie democratică
Videoproiector, laptop
Coli de flipchart, hârtie,
markere, pixuri



Prezentare PPT Violenţa
şcolară şi educaţia pentru
cetăţenie democratică
Videoproiector, laptop
Coli de flipchart, hârtie,
markere, pixuri





Dimensiunea interculturală şi violenţa în şcoală:
prezentarea PPT
Dezbateri pe temele:
- diversitate / violenţă
- şcoala / societatea interculturală
- stereopituri, prejudecăţi, discriminare
- rasismul şi efectele sale psihologice
- modalităţi de îmbunătăţire a atitudinilor şi
relaţiilor interculturale în şcoală
- principii de acţiune
Colectarea feedback-ului participantilor cu privire
la ziua de curs

PROGRAM TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENTEI – formarea faţă-în-faţă
CONDICA DE EVIDENŢĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR
ZIUA 3 FORMARE FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ

Data:.31.08.2011
Judeţul:VÂLCEA
Nume şi prenume formator: SANDU ELENA DANIELA, PAPUZU CORNELIA
Semnătura
formator

Ora

Activităţi

Tema



9.00-9.30


………………..



9.30-11.00
TEMA 3. Violenţa
şcolară şi mass-media

11.00-11.30

Prezentarea obiectivelor temei
Colectarea de întrebări şi aşteptări ale cursanţilor de
la tema abordată

Conţinutul de violenţă din mass-media:
- prezentarea cadrului conceptual legat de
fenomenul violenţei mediatice (definiţie,
tipologii, indicatori)
- prezentarea cercetărilor româneşti în
domeniu
- analiza violenţei televizuale (prezentare
instrumente, studiu de caz)
Pauză

Resurse utilizate
Post-it-uri, markere, ecusoane

Prezentare PPT
Proiecţie grile de analiză
Proiecţie materiale
audiovizuale (secvenţe de
film)
Coli de flipchart, markere

11.30-13.00



13.00-13.30



………………..

………………..

13.30-14.30



………………..
TEMA 3. Violenţa
şcolară şi mass-media

17.00-18.30

18.30-19.00

Proiecţie material audiovizual
(ştiri)
Coli de flipchart, markere

Protecţia copilului telespectator:
- prezentarea metodelor de protecţie a
copilului faţă de violenţa mediatică
- analiza critică a media: media literacy –
concept, istoric, experienţa altor state
- dezbatere
Pauză

Prezentare PPT
Coli de flipchart, markere



Propuneri:
- Dezbateri pe baza experienţelor personale
- Propuneri de exerciţii şi activităţi cu diferiţi
actori şcolari (elevi, părinţi etc.) pentru
reducerea efectelor violenţei mediatice

Prezentare PPT



Colectarea feedback-ului participantilor cu privire
la ziua de curs

………………..

………………..

Prezentare PPT
Proiecţie chestionar
Coli de flipchart, markere

Pauză de masă

14.30-16.30

16.30-17.00

Efectele violenţei mediatice:
- prezentarea de teorii cu privire la efectele
violenţei mediatice
- prezentarea cercetărilor româneşti în
domeniu
- prezentare şi dezbatere a metodelor şi
instrumentelor specifice pentru studierea
efectelor violenţei mediatice asupra copiilor
Ştirea între reflectare şi reconstrucţie a realităţii:
- violenţa din ştiri: reconstrucţie simbolică a
realităţii
- dezbatere pe tema reflectării în media a
violenţei şcolare
- studiu de caz

Evaluare

PROGRAM TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENTEI – formarea faţă-în-faţă
CONDICA DE EVIDENŢĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR
ZIUA 4 FORMARE FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ

Data:01.09.2011
Judeţul:VÂLCEA.
Nume şi prenume formator: SANDU ELENA DANIELA, PAPUZU CORNELIA
Semnătura
formator

Ora



9.00-10.30
………………..

Activităţi

Tema




10.30-11.00

11.00-11.30
11.30-13.00

TEMA 7. Strategii de
prevenire şi combatere
a violenţei la nivelul
clasei

………………..

13.30-14.30

Pauză de masă

Mărturia unei profesoare: analiza pe grupuri a

studiului de caz, pe baza unei grile date
Prezentarea în plen a activităţii de grup
Comunităţi de practici: prezentarea PPT pe tema
comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în şcoală

Pauză
 Joc de rol pe grupuri: construirea unui mesaj
pozitiv privind o poveste de succes în prevenirea şi
combaterea violenţei în şcoală. Situaţii imaginare:
interviu la radio şi televiziune, poster pe tema
nonviolenţei, grup statuar înfăţişând relaţia
dezirabilă dintre profesor şi elevi, şedinţă cu
părinţii, imnul nonviolenţei etc..

Resurse utilizate
Coli de flipchart, markere,
lipici, grila de analiza a
cazului
Prezentare PPT Comunităţi de
practici

Coli de flipchart, markere,
lipici, reviste pentru colaj




14.30-16.30
………………..

16.30-17.00
17.00-18.30

TEMA 8. Indicatori
privind monitorizarea şi
evaluarea fenomenelor
de violenţă şcolară

………………..

Prezentare PPT Indicatori
Raport privind Starea
sistemului de educaţie 2009



Fişă de evaluare şi
monitorizare a violenţei în
şcoală



18.30-19.00
………………..

Ce sunt indicatorii?: prezentare PPT
Raport privind Starea sistemului de educaţie:
analiză, detaliere indicatori generali în educaţie
 Indicatori privind evaluarea şi monitorizarea
violenţei în şcoală: prezentare PPT, analiză a grilei
de indicatori dezvoltate în cadrul Proiectului FSE
Tinerii împotriva violenţei
Pauză

Evaluare



Completarea fişei de monitorizare a fenomenelor
de violenţă la nivelul şcolii
Feedback din partea participanţilor cu privire la
relevanţa şi completitudinea fişei
Colectarea feedback-ului participantilor cu privire
la ziua de curs

PROGRAM TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENTEI – formarea faţă-în-faţă
CONDICA DE EVIDENŢĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR
ZIUA 5 FORMARE FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ
Data:02.09.2011
Judeţul:.VÂLCEA.
Nume şi prenume formator: SANDU ELENA DANIELA, PAPUZU CORNELIA
Semnătura
formator

Ora



9.00-11.00
………………..

11.30-13.00

TEMA 9. Strategii de
monitorizare a
fenomenelor de violenţă
şcolară

13.30-14.30

Pauză de masă

………………..

14.30-16.30
………………..
16.30-17.00

Activităţi

Tema

Experienţe de monitorizare a violenţei şcolare:
exerciţiu de grup privind împărtăşirea experienţelor
participanţilor referitoare la instrumentele de
evaluare şi monitorizare a violenţei în şcoală
Pauză
 Exerciţiu de grup: elaborarea unei grile de
evaluare instituţională din perspectiva prevenirii şi
combaterii violenţei în şcoală


Completarea chestionarului de evaluare privind
sesiunile de formare faţă în faţă
 Evaluare reflexivă: fishbowl
Pauză

Resurse utilizate
Coli de flipchart, markere,
lipici

Coli de flipchart, markere,
lipici, reviste pentru colaj

17.00-19.00
………………..





Completarea chestionarului de autoevaluare
Feedback colegial
Feedback din partea facilitatorului

