FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel instituţionalizat, în fenomenul
bullying-ului
Cod COR: 532902
Curs livrat de START 2 PERFORM SRL, furnizor de formare profesională acreditat,
în parteneriat cu C.C.D. 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

MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel
instituţionalizat, în fenomenul bullying-ului
Cod COR 532902
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Descriere: Mediatorul social, prin activitatea de mediere din
perspectivă socială, se implică în problematica socială cu care
se confruntă persoane, grupuri, comunități defavorizate, în
scopul ameliorării situației sociale a acestora şi al facilitării
relațiilor în cadrul triadei individ–familie–comunitate.
Multitudinea
factorilor
care
pot
provoca
comportamentul agresiv al elevilor și profesorilor dictează
necesitatea elaborării și aprobării unui set de acțiuni pentru
abordarea tuturor aspectelor vieții instituției de învățământ, cu
implicarea tuturor părților interesate în acest proces. În cadrul
acestui curs, sunt examinate măsurile de organizare
instituțională și informativ-educative necesare pentru prevenirea
și soluționarea cazurilor de violență în instituția de învățământ
Cursul se adresează cu precădere personalului din
instituțiile de învățământ.
Cursul are un caracter practic și propune angajaților
instituției de învățământ și angajaților autorităților locale un set
de acțiuni organizaționale și de informare în scopul prevenirii
violenței, precum și algoritmi de acțiune pentru identificarea
factorilor violenței, intervenția în situațiile de abuz și asistența
părților implicate, în conformitate cu Procedura de organizare
instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de
învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al
copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 77
din 22.02.2013 și cu Metodologia de aplicare a Procedurii,
aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din
23.08.2013.
200 de ore de formare
C.C.D. Giurgiu

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

COMPETENŢELE GENERALE DOBÂNDITE:
Eficientizarea comunicării interpersonale în scopul
evitării fenomenului de bully-ing;
Dezvoltarea abilităţilor de identificare a persoanelor
vulnerabile. Lucrul in echipă multidisciplinară;
Realizarea planului de intervenție în scopul prevenirii
violenței în instituția de învățământ sau cea comunitară;
Activitatea de informare în domeniul prevenirii violenței
în instituția de învățământ. Îndrumarea beneficiarilor în
vederea soluţionării problemelor legate de aplicarea
prevederilor legale;
Asigură legătura beneficiarului cu autorităţile
competente în acest sens;
Monitorizarea și acordarea de sprijin in gestionarea
vieții cotidiene a beneficiarului;
Identificarea, înregistrarea și examinarea cazurilor de
violență, neglijare, exploatare al copilului;
Întocmirea raportului de activitate privind situația
beneficiarilor;
Procedura de organizare instituțională în scopul
prevenirii, identificării și intervenției în cazurile de
violență. Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii
grupului țintă;

• Modalități de
Test grilă sau referat
evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
Formatori acreditaţi în cadrul programului
• Formatori implicați
(nume și prenume,
specializare, nivelul
de pregătire)
Prof. metodist C.C.D., Georgiana Degeratu
• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
28-35/grupă
planificați
350 lei / cursant
• Costul
programului/al
activității
2,5 lei / cursant / oră de formare
• Costul estimat al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant
Completați online Formularul de înscriere.
• Înscriere

