Denumirea programului de
VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ – MODALITĂȚI DE PREVENIRE ȘI
formare profesională continuă
COMBATERE
Public-țintă Manageri, cadre didactice din învățământul general
Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale managerilor școlari și
Scop cadrelor didactice, necesare pentru a preveni, a identifica și a interveni în
caz de violență.
Durata cursului 120 ore (32 ore de contact), 4 credite
Document de absolvire certificat
Coordonator program formare Larisa Chirev, lector
Elena Losîi, dr., conf. univ., Viorica Adăscăliță, dr., conf. univ., Larisa
Cadre didactice (formatori)
Chirev, lector
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
• elaborarea strategiei instituționale de aplicare a managementului organizației școlare și clasei de elevi în
prevenirea violenței;
• asigurarea securității în instituția de învățământ și menținerea unui climat psiho-social pozitiv;
• recunoașterea situațiilor școlare cu potențial să determine comportamente violente din partea actorilor școlari,
recunoașterea simptomelor diferitor tipuri de violență și elaborarea strategiei de intervenție în dependență de
specificul de manifestare a violenței;
• dezvoltarea personală și profesională continuă pentru a spori propria capacitate de gestionare a emoțiilor, de
soluționare constructivă a conflictelor, de comunicare asertivă și empatică;
• crearea parteneriatelor intersectoriale pentru a preveni, a identifica și a interveni în caz de violență.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
Tema 1. Tipurile și formele violenței în instituția de învățământ. Bullying-ul ca formă de violență școlară. Tema
2. Factorii care influențează violența. Portretul agresorului și al victimei. Tema 3. Baza legislativă și normativă
în domeniul protecției copilului. Politica instituțională de protecție a copilului. Tema 4. Activitatea de informare
a actorilor educaționali în domeniul prevenirii violenței în instituția de învățământ. Tema 5. Identificarea,
înregistrarea și examinarea cazurilor de violență, neglijare și exploatare. Tema 6. Mecanismul intersectorial de
colaborare în domeniul protecției copilului. Tema 7. Tehnica „Fără acuzații” – o modalitate de intervenție în caz
de violență școlară.
Finalităţi de studii
La sfârșitul programului de formare profesională continuă, formabilii vor fi capabili să:
- aplice cunoştinţe şi experienţe din domeniul protecției copilului pentru identificarea și gestionarea cazurilor
de violență;
- stimuleze comportamentul prosocial și climatul pozitiv în cadrul instituției școlare;
- creeze un mediu sigur în cadrul instituției școlare;
- creeze parteneriate intersectoriale pentru prevenirea violenței și protecția copilului;
- dezvolte continuu competenţele profesionale și personale în conformitate cu rolurile asumate.
Modalități de evaluare
Evaluare iniţială: chestionare de identificare a nevoilor de formare a managerilor și cadrelor didactice
Evaluare formativă: evaluare reciprocă, studii de caz, rezolvarea unor situaţii de problemă;
Evaluare sumativă: strategie instituțională de aplicare a managementului organizației școlare și clasei de elevi
în prevenirea violenței.
Calendarul programului
4 sesiuni de formare pentru un an academic
Locul desfășurării programului
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de
Formare Continuă
*La solicitarea beneficiarilor programul de formare poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă / blendedlearning
Contacte
www. upsc. md
Tel. 022 24 07 96; 022 35 83 72
mail: upsc.formarecontinua@gmail.com

