FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
FENOMENUL VIOLENȚEI - DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE, LA PREVENIRE
ȘI INTERVENȚII EFICIENTE
OMEN Nr. 3937 din 19.04.2019 - 20.08.2023 – 15 CPT
CURS ACREDITAT DFC,
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE

• Denumirea programului

• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

FENOMENUL VIOLENȚEI - DE LA DELIMITĂRI
CONCEPTUALE, LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII
EFICIENTE,
OMEN Nr. 3937 din 19.04.2019 - 20.08.2023 – 15 credite
profesionale transferabile
Cadre didactice din ciclul preşcolar şi primar, gimnazial,
consilieri școlari, psihologi
„Civilizația umană este amenințată din exterior de
barbaria violenței și din interior de barbaria uitării.” (R.
Rieman)
Violența are multiple manifestări și înțelesuri și este
omniprezentă în istoria omenirii, de la nivelul individului
la cel al grupului, familiei și societății. Complexitatea
manifestărilor violenței interpersonale o face însă greu de
definit, deși o recunoaștem ușor, fie în calitate de
victimă, fie ca observator, fie ca agresor.
30 ore format online
30 ore în format sincron
Scop:
Înțelegerea, identificarea și prevenirea tipurilor de violență
întâlnite în mediul educațional, comunitar și social
Competențe vizate:
• Identificarea tipurilor de violență;
• Profilul agresorului;
• Reziliența în mediul educațional;
• Scăderea cazurilor de violență în mediu educațional;
Activităţi:
✓ Exerciţii de spargere a gheţii, jocuri de rol,
fişe de lucru;
✓ Prezentare PPT;
✓ Demonstraţii, discuţii etice,
✓ Ateliere de lucru

Planificarea modulelor tematice:
Modulul I. Fenomenul violenței, Aspecte psihosociale,
stereotipii și prejudecăți – 6 ore
• Tipuri de violență și efectele violenței în
dezvoltarea umană
• Tipologia agresorului
• Ciclul violenței domestice
• Aplicații practice, studii de caz
Modulul II. Prevenirea violenței în școală – 12 ore
• Impactul violenței domestice asupra copiilor
• Prevenirea violenței în școală
• Bullying-ul
• Prevenirea violenței în familie. A crește copii
rezilienți
• Aplicații practice
Modulul III. Prevenirea violenței în comunitate – 12 ore
• Reziliența comunitară, Reziliența societală
• Rolul fundraisingul-ui în realizarea unei prevenții
sustenabile și eficiente
Aplicații practice
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Continuă

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Prof consilier şcolar: Ingrid Reitmeier Crețu
și prenume, specializare,
Prof. dr. psiholog: Zoe – Doina Niță
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
4. ÎNSCRIERE

Prof. metodist C.C.D., Nicoleta Burcea

minimum 25 - maximum 35 / grupă;
250 lei
6250 lei / 25 cursanți / 30 de ore = 8,33 lei/oră/cursant
Completați online Formularul de înscriere.

