În activitatea de zi cu zi socială - Roluri
Joc de rol despre manifestările sale și hărțuirea online
- Oportunități de învățare O pentru copii și adolescenți Scopul metodei, locului de rol este, fie că, în plus față de articularea sentimentele fiecărui rol, de asemenea, proiectat, testat și a stabilit alternative.
Participanții trebuie să înțeleagă poziția de omologii lor și să învețe că internetul nu este o zonă fără de lege. Ei învață, de asemenea, strategii de
acțiune. În discuția care a urmat, este vorba, pentru a discuta diferitele sentimente și perspective, pentru a încuraja un proces de înțelegere și - pe
unele cunoștințe de bază privind unele (de exemplu, că orice atacuri asupra persoanei sale primește diferite și individuale se ocupă cu ele - cel puțin în
formă rudimentară ).
În același timp, ea aduce laolaltă pe toți cei implicați într-un mod "jucaus" si informativ.

Date generale

Grup tinta:
Cadrul de acțiune:
locul de actiune:
interval de cadru:
Condiţii necesare:

Materiale:

Copii și adolescenți 12 ani
Acțiune de grup (cel puțin 10 participanți)
Pentru copii și organizații de tineret, locuri de întâlnire de agrement
2-3 ore
O cameră mare / o sală sau ceva asemănător cu un spațiu suficient
pentru realizarea unui joc de rol (Instanta/Conferință) și un cerc de
scaune și rânduri de scaune. → Ar trebui să existe, de asemenea, un
spațiu, în care se asigură, că nu se poate fi vazut sau perturbat de un
public "nedorit".
Pe lângă locuri suficiente pentru toți participanții, aveți nevoie de 5-7
mese și, eventual, un PC cu acces la Internet și un proiector video. De
asemenea, va recomandam punerea la dispozitie a unui mediu de scriere
(de exemplu, Whiteboard, flipchart sau tablă), inclusiv pixuri / cretă și
magneți / Ace cu gamalie. În cazul în care jocurile de rol trebuie să fie
înregistrate, o cameră video cu echipamentul adecvat este necesara.
Mai multe informații despre materialele necesare, vă rugăm să consultați
observatiile facute la fiecare exerciții / unități / metode.
Doriti ca jocul de rol sa aibe un effect mai mare se pot utiliza si alte
accesorii.

Obiective educaţionale

Copii / adolescenți
... fiți conștienți de problema de calomniere online si manifestările sale.
... obtineti o înțelegere a conceptelor (cybermobbing, Sexting, etc).
...să învețe diferite roluri în calomniere online cât și manifestările ei.
...poate sentimentele și gândurile să cunoască și să empatizeze într-un caz de agresiune
online.
...să dezvolte strategii și de a ajuta pentru a preveni sau pentru a contracara acest lucru la
punctele de contact și manifestările sale ale calomnieii online

Planul lecţiei - Introducere
Rol de joaca sub forma unei acțiuni de după-amiază :

,,Să ne luptam împreună " (Let´s fight it together“) - împreună cu
putere împotriva hărțuirii cibernetice (titlul evenimentului se poate
schimba în mod individual)
Exemplu cadru pentru o acțiune de după-amiază
14:00

Urare de Bun venit

10 min.

14:10

Introducere în subiect printr-o acțiune din setul de metode (dezambiguizare / cauze / efecte modele pentru cei
implicați)

20 min.

14:30

Input la conditiile de legalitate

10-20 min.

Pauza
15:00

Rol de jocuri:

Adoptând o audiere in instanță / conferință cu toate părțile interesate

90 min.

16:30

Faza de reflecție și de discuție

30 min.

17:00

Evaluare și concluzie

10 min.

Sursa
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

Planul lecţiei - Pasi
De a stârni interesul pentru acest subiect
Deja intrarea ar trebui să ii facă pe participanții curioși cu privire la acest subiect. Prin urmare,regasiti in setul de metode idei stabilite cu titlu de
exemplu pentru o intrare in subiecte active. În funcție de constelația grupului, puteți selecta o metodă adecvată.

Sfat:
Vă recomandăm după punerea în aplicare a metodelor de a conduce o discuție cu tinerii, în care se adresează următoarea dezambiguizare, de
asemenea, posibile cauze și efecte focalizarea și impactul acestei tematice.
Întrebări posibile:
Care credeti că sunt posibile motive, ca cineva .... :
Ce impact poate avea acest lucru asupra victimei și asupra făptuitorul? (Reconcilierea aspectelor juridice, dar vă rugăm să nu neglijați
efectele fizice și psihologice

Planul lecţiei - Pasi
Input la conditiile de legalitate
Va recomandam sa invitati un expert extern. Prin expertiza sa vasta si exemplele concrete legate de viata lumii, pot fi transmise în mod normal. Dar,
prin ample sfaturi de informații și link-uri suplimentare, de asemenea, este posibil ca tu însuți să fii un expert / expert și pentru a face această
introducere la conditiile de legalitate.
Ulterior

Timp pentru întrebări, scurtă discuție

Planul lecţiei - Pasi
Rol de jocuri
Informații generale privind metoda rolurilor de joc:
Sfat:
Rolurile de joacă în contexte educaționale necesită un nivel de expertiză. Prin urmare, acestea necesită o cunoaștere / prezentare generală a
posibilităților metodologice, un design sensibil și să facă o reflecție avizată și practicarea/prelucrarea constatărilor. Din acest motiv, vă rugăm să
citiți următoarele gânduri introductive și note cu privire la acest subiect. Ele facilitează și explică în același timp, utilizarea materialelor
conținute.

Rolul de joc - o metodă complexă de dobândire a realității sociale
Jocul de rol, este o metodă prin care examinarea subiectelor din lumea reală este realizată într-un mod liric. Prin configurarea autoresponsabila a
rolurilor ca și preluarea celor mai diverse perspective actorii participanti pot recunoaste nu numai motivele si substratul.ei obtinind in egala masura si
alternative de negociere.. Această metodă poate fi utilizată în diferite domenii de activitate pentru a retrai teme relevante grupului (situații curente /
probleme / conflictele din viața de zi cu zi) sau chiar pentru a face previziuni.
Scopul acestei metode este,
Pentru a clarifica atitudini și comportamente
Identificarea punctelor de pornire pentru schimbări
Pentru a instrui participanții, percep ei înșiși și mediul lor social sa observe
Abilitarea participanților de a empatiza situația ce reprezintă și analiza conflictelor.
pentru a experimenta propriile lor comportamente conștiente și a practica noi comportamente
Pe scurt, se poate spune că jocul de rol este o metodă bună de învățământ pentru a dezvolta în participanți un sentiment al diferențierii sinelui. Prin
interacțiunea cu ceilalți participanți nu doar un singur percepția proprie și abilități sociale vor fi ascutite, dar s- adresat, la rândul său, care să le
permită să-și găsească rolul lor / pozițiaîn cadrul structurilor de grup și să se diferențieze față de ceilalți membri ai grupului.
Variante ale jocului de rol:
a. Rol de joc spontan:
Siații de joc din domeniul tineretului experiența imediată (de exemplu, în caz de hărțuire online in scoală / club sportiv / cerc de prieteni)
Nici o pregătire majoră necesară, deoarece situația de jocuri este cunoscută părților din viața de zi cu zi; un scurt meci sunt sufficient.
Stabilirea unui cadru de acțiune
Desfasurarea jocului și designul rolelor este flexibil
Atenție: punerea în aplicare spontană nu înseamnă acțiune arbitrară / cu acțiune, dar rapidă a ideii de joc
Durata de joc:cca. 10 minute
b. Initierea jocului de rol
situațiile nu provin din experiența directă / lumea de zi cu zi a copiilor / adolescenților
Aveți acces la situații posibile de viață viitoare
Trebuie să fie tratate de către specialist (pre-și post):
Informații pentru jocul de acțiune
Cărți de roluri cu note privind caracterele
Bine structurate follow-up de gestionare a jocului
Potrivit pentru subiecții care ating un nivel foarte personal sau care sunt în conflict
Supervizorul de joc trebuie:
Metodele rolului de joaca, de asemenea, de a exersa (puțină bucurie la joc afectează, de asemenea, tineretul)
Trebuie sa se pregatieasca foarte bine pentru rolul de joc(viața participanților la nota de planificare)
Trenuie anunat criteriile exacte de joc și de observare
De a oferi o bună funcționare (fara păcăleli, fără insulte)
Ia în considerare nevoile individuale și dinamica de grup
Urmărirea
Comunicare (de exemplu, în cazul unui dezacord între participanți)
La nevoie sa oferim ajutor (de exemplu, suport de întrebări utile în situații critice ale jocului sau ca actor, atunci când unul dintre participanți are
nevoie de ajutor )
Păstrarea timpului și a timpului de joc, având în vedere, scenele lungi reduc concentrația
Pentru aplicarea cu succes a metodei ar trebui urmate câteva reguli didactice:
Participanții au o bună cunoaștere pentru tema jocului.
Informații suficiente cu privire la rolul pe care urmează să fie jucat.
Nici o constrângere pentru rolul asumăriiParticipanții decid singuri dacă doresc să joace.
Timp suficient pentru pregătirea și etapa de evaluare (nici o presiune de timp).
Desemnarea clară a grupului de monitorizare și responsabilitățile acestora (care face parte și la ce să acorde o atenție?)
Nici un act în public, în cazul în care grupul nu este gata.
Jocul nu ar trebui să aibă loc pe o scenă sau ceva asemanator, cu excepția grupului care dorește în mod explicit acest lucru. Acest lucru creează
riscul ca acesta sa evolueze într-o piesă de teatru sau participanții se pot observa și / sau demonstra (jucători și observatori la aceeași înălțime).

punerea în aplicare
1. Incalzirea
Mai ales în lucrul cu tineretul, personalul educațional în mod constant se confruntă cu provocarea de a produce o posibilă dinamică a grupului
apreciative și de cooperare între actorii participanți. Perioada adolescenței se caracterizează adesea prin schimbări psihosociale, cum ar fi: "Totul este
jenant", "Sentiment de rușine în fața grupului" sau "Eu sunt stupefiat". Prin urmare, este important ca specialistul educațional sa se asigure că
comunicarea deschisă și un comportament de cooperare predomină în rândul participanților. De a se păcăli, rade sau insulta reciproc nu are loc aici.
Nici un membru al grupului nu ar trebui să aibă frică, de ferit grupului.
Înainte ca jocul de rol sa fie pregătit și realizat final, poate fi de mare folos, de a relaxa grupul cu una sau mai multe incalziri/ exerciții enumerate aici,
(a se vedea Foaie extra{/ 1}: "Exerciții pentru încălzire) .

Ar trebui să existe deja un grup cu experiență, care a efectuat deja mai multe jocuri de rol si, de asemenea, știe foarte bine sau sa coopereze cu echipa
de lucru, încălzirea poate să fie foarte scurt sau chiar sa renunte
Într-o compoziție de grup, în care participanții se cunosc doar pentru scurt timp sau deloc, este recomandat să se înceapă înainte de exercițiile de
încălzire cu jocuri introductive pentru a se cunoaste.
2. etapă pregătitoare
O dată ce grupul s-a relaxat și sau apropiat, începe pregătirea jocului de rol. Pentru aceasta, grupul este inițial inaugurat printr-un studiu de caz. Acest
lucru poate fi, de exemplu, citind studiul de caz sau timp de citire silențios sau la un material video (a se vedea {Pachet de idei/ 1}).

Sfat:
Din {piscina de idei/1} sunt diferite studii de caz pe tema hărțuirii pe Internet și manifestările sale, puteți alege dintr-un exemplu sau de a alege
un caz recent în cadrul grupului sau din mass-media.

Dupa ce grupul s-a familiarizat cu situatia,se recomanda o scurta runda de discutii la subiect pentru a putea pune intrebari si a schimba pareri. In
continuare exista posibilitatea crearii unor grupe mai mici in ideia ca dupa o acomodare de 10 minute sa reproduca o secventa din cazul prezentat sub
forma de joc de rol. In acest mod se realizeaza un prim contact contextual in care sunt implicate persoanele si pot fi exprimate gindurile si
simtamintele acestora. Daca timpul alocat ar fi insuficient sau nu ar aduce un castig pentru grupul implicat, dupa ce a fost prezentat cazul si au avut
loc discutii, se poate trece direct la pregatirea jocului de rol. Pentru aceasta este necesar ca conducatorul jocului sa defineasca exact ce trebuie ,,jucat
,, avind in vedere informatiile avute.. Noi va punem la dispozitie 2 variante cu materiale informative variabile. Aveti insa si posibilitatea de a crea
rolurile sau a le prelucra impreuna cu participantii.

Joc de rol: ,,Dezbateri in instanta''
Aici prezentăm o listă detaliată a actorilor participanti și scenarilor de roluri cu indicatii adecvate privind modul de prezentare / comportamentul
actorilor respectivi . Pentru a permite un spatiu de interpretare mai larg, scenariile scrise conțin informații cadru doar schițate,ce fac posibila
aducerea contributiei proprii ale actorului și testarea acesteia. Astfel se lasa la dispozitia actorilor si atributul de asi allege singuri rolulul.Nu
pentru orice grup sau nu pentru fiecare studiu de caz sunt necesare toate rolurile. Astfel, subliniem faptul că prezentarea unui proces in instant
are un spatiu larg de larg privind interpretarea actelor normative. Cu toate că anterior a fost discutată situația juridică, ideile individuale pot fi
încorporate. Se arată sistemul privind un proces in instanta și acesta nu trebuie să corespunda neaparat cu sistemul din țara dumneavoastră
Rolurile care pot fi ocupate:
Afectati/(e)
Faptuitor/ Faptuitoare
Judecator/judecatoare
Jurati
Avocati/Avocate
Coparticipant
Mama / Tatăl celor Afectati
Mama / tatăl a făptuitorului
Persoana de îngrijire (de exemplu: Profesori /Formatori)

 Aici este vorba desre secvente de
rol ,,Dezbateri in instanta''

Ceilalți participanți urmăresc interacțiunea (a se vedea, de asemenea,formular de observație
{/ 1}).

Sfat:
Uneori poate fi de ajutor,ca actorii participanti sa se transpuna in rolul jucat prin utilizarea de accesorii specifice rolului jucat . Cateva
exemple.
Judecător / jurați / avocați cu o roba, etc.
Cadrele didactice cu parul legat la spate
Părinții cu o bluză / tricou, eventual, si ochelari
În acest caz, accesoriile necesare ar trebui să fie furnizate de voi!

Joc de rol: ,,Conferinta''
Aici prezentăm o listă detaliată a actorilor participanti și scenarilor de roluri cu indicatii adecvate privind modul de prezentare / comportamentul
actorilor respectivi . Pentru a permite un spatiu de interpretare mai larg, scenariile scrise conțin informații cadru doar schițate,ce fac posibila
aducerea contributiei proprii ale actorului și testarea acesteia Astfel se lasa la dispozitia actorilor si atributul de asi allege singuri rolulul.Nu
pentru orice grup sau nu pentru fiecare studiu de caz sunt necesare toate rolurile. Astfel, subliniem faptul că prezentarea unui proces in instant
are un spatiu larg de larg privind interpretarea actelor normative. Cu toate că anterior a fost discutată situația juridică, ideile individuale pot fi
încorporate. Se arată sistemul privind un proces in instanta și acesta nu trebuie să corespunda neaparat cu sistemul din țara dumneavoastră
Roluri posibile care pot fi ocupate (nu pentru fiecare studiu de caz sunt toate rolurile
necesare):
Șefi de instituții (de exemplu: director in cosiliul de administratie)
Consultant director (de exemplu: reprezentant al cadrelor didactice, membri ai consiliului
de administrație)
Persoana care ofera asistenta (de exemplu: Profesorii / formator)
Consultant din instituie ( consilul eleviilor/reprezentantul eleviilor)
Purtătorul de cuvânt al grupului (de exemplu: președinte de clasa / capitan al echipei)
Afectati/(e)
Faptuitor/ Faptuitoare
Coparticipant
Mama / Tatăl celor Afectati
Mama / tatăl a făptuitorului
Martori (colegii de clasă / prieteni)

 Spre textul de rol ,,Conferinta''

Ceilalți participanți urmăresc interacțiunea (a se vedea, de asemenea,formular de observație
{/ 1}).

Sfat:
Uneori poate fi de ajutor,ca actorii participanti sa se transpuna in rolul jucat prin utilizarea de accesorii specifice rolului jucat . Cateva
exemple.
Director (directoare) in costum/bluza/fusta si ochelari
Sufleor in costumatie anuntata s.a
Victima, acolo unde este cazul, rochie nemodernă, telefon simplu
În acest caz, accesoriile necesare ar trebui să fie furnizate de voi!

Împărțirea rolurilor vacante se poate utiliza in următoarele variante:
Participantii individuali preiau în mod voluntar rolurile vacante și sunt de acord cu scenarile
de roluri. Alți participanți primesc o fișă de observație cu care acestea se familiarizeaza și se
ajutar dacă este necesar, sii ii pot ajuta pe actori la pregatirea lor.
Se vor forma grupuri mici, care vor da viata rolurilor din scenariul de rol. Din aceste grupuri,
unul din cei voluntari va reprezenta acest rol pe tot parcursul jocului dupa conținutul
prezentat. Ceilalți participanți formeaza grupul de observare (cu chestionarul de observație).
În grupuri mici, bazat pe scenariul de rol, se creaza un plan detaliat pentru rolul jucat/scris.
Acest script este apoi colectat de către conducatorul de joc, după 15 minute și pliat introdus
într-o cutie de carton. Toți voluntarii, care doresc să joace un rol, trag o succesiune de
scenarii de roluri și au la dispozitie 5 minute timp de lectură. Daca tragerea la sort ar duce la
neintelegeri rolurile pot fi impartite si dupa preferinta.

Sfat: Se recomandă ca, actorii sa isi aleaga un nume, pe care s ail faca vizibil cu ajutorul
unei placute de nume pe care sa o posteze in fata lor sau atașat la îmbrăcămintea acestora.
Materialul necesar pentru acest scop, ar trebui să fie nominalizat

Alte tehnici:
In centrul atentiei cestui rol schitat
este o secventa principala. Acestea
pot fi jucate de mai multe ori, în
care alti voluntari din fiecare grup
preia rolul într-un alt joc. Sau actori
voluntari din diferite grupuri de a
juca din nou scena.
In plus, dupa negociere /
conferinta,se poate tine un scurt
monolog, de către actori
individuali, legat de ce gândește el
/ ea la acel moment, respectiv cum
ii merge lui/ei?, etc (Cum ie merge
victimei după negiciere? Ce
gandeste judecătorul /
judecatoarea? Ce ganduri are
făptuitorul/faptuitoarea?

Jocul poate începe.
3. etapa meciului
Regizorul, conduce grupul în piesa ce urmeaza a fi jucata, în care în mod clar si explicit saluta toti participantii la procesul/Conferința (locul și ora
exactă ar trebui menționată).

Un exemplu: "Bine ați venit la procesul ce are loc la Judecatoria landului Berlin, astazi luni după-amiază. Astazi
se va desfasura procesul legat de ..... "
Apoi recomandăm actorii individuali, precum si observatorii / grupul de public care este informat privind cee ace se intimpla. Acest lucru se poate face
cu o strângere de mână și pronuntarea numelui (incl. funcția). În mod alternativ,poate fi plasata si mina pe umărul actorului prezentat.

O posibilă intrare în rolul respectiv, se poate realiza după cum urmează: "Salutam presedintele completului de

judecata,judecatorul/judecătoarea, Domnul... / doamna... și membrii completului prezent
Jucătorii intră în joc. Linia de meci nu interferează cu jocul cu excepția cazului în grupul necesar în situații critice, susținute de întrebări utile sau ca
actor, atunci când unul dintre participanți are nevoie de ajutor. Ar trebui să păstreze, de asemenea, vizualizarea timpului de joc bun. Odată ce îți dai
seama că aerul este în afara scenei, ar trebui să ieșiți din joc sau care trece la o nouă scenă.
4. Faza de eliberare

Important Managementul jocului ar trebui să respingă după rolul juca actorii rolul lor jucat și să le aducă înapoi la propria lor persoană.
Deoarece pentru analiza ulterioară a acțiunii arătat că durează o distanță de rolurile jucate: în acest fel este împiedicată ca o proiecție a
caracteristicilor încorporate și conflictele de pe câmpul de luptă, cifrele reale sunt transmise.

"Vă mulțumim pentru utilizarea rolului de joc și bun venit înapoi ... dragoste / prefera ... (le numesc pe nume)."

Planul lecţiei - Pasi
Faza de reflecție și de discuție
În faza de reflecție și de discuție, este vorba, de a discuta diferitele sentimente și perspective, pentru a încuraja un proces de înțelegere și - cel puțin
într-o formă rudimentară - pe unele cunoștințe de bază privind unele (de exemplu: că orice atac asupra persoanei sale, diferit ia și să se ocupe în mod
individual cu ei).
Acest lucru se poate realiza prin diverse metode. De asemenea, de conceput este o discuție în cercul de scaune în care managementul jocului prin
întrebări specifice care implică participante.
Următoarele întrebări pentru linia de reflecție / discuție poate fi de ajutor:
Ce este legal?
Nota: În cazul în care acestea nu au experți locali, aceștia ar trebui să obțină informații pentru țara lor. Pentru că în această etapă, este important să se dea fapte exacte
participanților.

Cum a decis judecătorul / conducerea ?
Cum s-au comportat actorii?
Ați reactionat corect sau ați fi reacționa în mod diferit sau ar trebui? Astfel, ce ar fi posibil sa se schimbe?
Ce emoții au fost vizibile pentru observator? V-ati asteptat la aceste sentimente?
Care sunt optiunile pentru a face față cu propriile lor sentimente, pentru a vedea celălalt și să respecte ei înșiși și pe alții, și "întări" pentru cazul
specific?
O altă variantă este aceea că managementul jocului înainte de a examina toate părțile interesate să împărtășească gândurile și sentimentele lor în
timpul jocului și după fiecare observator îl poate apela trei dintre cuvintele sale cele mai distinctive din fișa de observație și, ulterior, einsteigt
împreună în Gruppenreflexions- și faza de discuție. Din nou, problemele de mai sus pot fi un sprijin în ghidul de discuție.
O alternativă la foaia de observație sunt Metaplankarten. Fiecare participant observator primeste trei Metaplankarten si un marker permanent, pe care
el / ea a / enumerate trei distincte afișări / întrebări / comentarii.

Planul lecţiei - Pasi
Evaluare și concluzie
Înainte de a spune la revedere de la grup, o sesiune scurta de feedback, la o stare de spirit generală a acestei unități este de a primi întotdeauna foarte
mare ajutor. Deci, vă puteți menține ritmul bun și, eventual, alte schimbări / înlocuiți. Un formular de feedback pentru a completa pentru participanți
pot fi găsite aici {/ 1}.

Metode

Metode
Pentru a introduce subiecte noi în programe de antrenament

Atitudini educaționale pedagogice
Elevii au diferite medii și diferite experiențe anterioare pe tema Cybermobbing, Sexting, Grooming, Posing, etc.
Din acest motiv, materiale de informare și de formare ar trebui să fie pregătite, astfel încât sa ajunga la copiii / la un nivel mai de bază, orientate spre
acțiune, de la care se poate construi împreună. Materiale abstracte sau conținut greoi nu vor obtine efectul dorit, acestea conduc la demotivare,
rezistențe și ingreuneaza transferul de învățare. Următoarele puncte ar trebui, prin urmare, să fie întotdeauna luate în considerare în planificarea
sesiunilor de formare și introducerea unor noi teme (a se vedea acest Palank 2012 :. 27ff):
Ce este important pentru cel ce învață?
Ce este absolut esențial?
Ce este inutil?
Când (la ce nivel) încep să mă simt jenat pentru rezultatele instruirii (această limită nu trebuie să fie depășită)?
De foarte mare ajutor în planificarea sesiunilor de formare se dovedesc, de asemenea, principii didactice simple, Comenius, care ar trebui să fie luate în
considerare:
Din aproape de departe
De la ușor la dificil
De la simplu la compozitie
De la cunoscut la necunoscut

Curs de formare și curs de formare inițială
Funcțiile unei intrări de formare pentru munca de succes pe o temă de maximă importanță. Prin urmare, intrarea trebuie să trezească curiozitatea,
stârni interesul în acest subiect, activați experiența anterioară și de cunoștințe și informații cu privire la ceea ce este de a veni (cf. Meyer, 1994. 122).
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aici intrarea într-o unitate care nu face cu trucuri de motivare. În cazul în care nu se așteaptă și anume
satisfăcută, în plus, acest lucru poate duce la dezamăgire rapidă și, de asemenea, rezistențe în continuare curs. Din acest motiv, achiziționarea de
diverse metode, dar trebuie să fie planificate în mod individual pentru fiecare subiect este.
Dar nu numai intrarea într-o unitate de formare pentru întregul transfer de învățare de sens, celelalte porțiuni ale formării necesită o planificare atentă,
astfel încât un "... ritm de bază metodologic ..." (Meyer, 2002) prevede:
Pasi

Pasi
Pasi

Sursa

În faza inițială, formatorul / formatoarea trebuie să isi asigure o bază de orientare comună pentru materialele care urmează să
fie dezvoltate, scopul sau o problematica abordata. Acest lucru nu constituie insa întotdeauna o preocupare principala a
formatorului.
În faza de dezvoltare, elevii ar trebui să se familiarizeze cu fapte, scop sau problema. Acest lucru nu se poate realiza fără a
crea un grad ridicat de activitate proprie. De aceia ei obtin un rol principal.
În faza asigurarii,finalizarii rezultatului formatorul și cursanții trebuie să cadă de acord asupra a ceea ce a rezultat din munca
comuna și modul în care activitatea poate continua în viitorul apropiat. În plus, cunoștințele și abilitățile nou dobândite trebuie
puse în practică și aplicate acolo unde este cazul. Acest lucru contribiue la o apropiere intre formator si elev in implementarea
trainingului.

Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Metode și forme pentru introducerea unei noi teme
Există diferite abordări pentru fiecare subiect, privind modul in care urmează să fie prezentata tema într-un grup. Una dintre cele mai importante
condiții este, ca înainte de planificaarea temei(modulului) aceasta tebuie convenita cu grupul țintă. Numai atunci când acest lucru se face, pot fi
continuate planificari și pregătiri suplimentare. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de metode active de introducere. Puteti stabili pentru fiecare
metoda aleasa un alt studiu de caz cu o altă focalizare (a se vedea: studii de caz din banca de date {/ 1})
Colajul este un mod foarte creativ de a introduce noi subiecte. Înainte de a lucra la colaj, pentru participanți (copii / adolescenți) se face o scurtă
informare despre Cybermobbing (Prezentarea formatorului 10 minute.):
Ce este Cybermobbing (hărțuirea pe internet)?
Cand poate afecta hărțuirea pe internet?
Cum are loc Cybermobbing?
Care sunt pericolele?
Instrucțiuni
În pasul următor, participanții vor vi informati(dacă este necesar) despre metoda "Colaj" (tăiere fotografii și titluri din ziare și reviste și apoi
formarea unei imagine).
Apoi se formeaza grupuri mici (4-6 participanți), care apoi fac un colaj pe tema / problema abordata
După terminarea colageului ar trebui să fie purtate discutii scurte în grupuri mici, în care a se discuta despre mesajul,sentimentele și motivațiile la
realizarea Collageului pregătit în comun. Starea de spirit pe această temă poate fi influentata și foloseste participanților, în același timp si pentru
reflecție.
Nota: Aveti in vedere ca la runda de discutii cu tinerii,pe lângă explicarea cuvintelor cheie, si posibile{cauze / 1} și {impact / 2}
Colajele finite ar trebui sa fie suspendate si vizibile în sala de grup

Materialul necesar depinde de numărul de participanți și mărimea grupurilor formate:
Se prepară curs: Introducerea cyberhelp.eu
Dacă este necesar, PC si proiector pentru un film (a se vedea{Ideenpool / 1})
Hârtie poster (min. DIN A2)
Ziare, reviste
Foarfece, lipici

Raportul de ziar - exemplu Sexting
Toți participanții vor primi un articol de ziar ( {baza de date,idei / 1}) care
descriu un caz de sexting. Fiecare are sarcina de a citi acest articol singur
într-un interval de timp prestabilit. După aceea, unul din formatori prin
discuții coordonate de grup,analizeaza aliniatele individuale ale
articolului. Participanții au posibilitatea de a expune opiniile lor cu privire
la elementele specifice (fundaluri, opinii, experiențe).

Nota:
Aveti in vedere ca la runda de discutii cu tinerii,pe lângă explicarea
cuvintelor cheie, si posibile {cauze / 1} și {impact / 2}

Materialul necesar depinde de numărul de participanți și mărimea
grupurilor formate:
Articol de ziar / caz exemplu de studiu din nostru Ideenpool
{/ 1}
Copii ale articolelor de ziar

Sursa: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-in-sextingskandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html

Brainwriting - Exemplul cyberstalking
La începutul formării se dezbate un caz fictiv ( {Banca de idei / 1}) de cyberstalking din perspectiva celor afectati (de exemplu. Textul de pe proiector,
video ...). Ulterior, toți participanții vor primi o foaie de hârtie albă (A4).
Instrucțiuni
La o întrebare de impuls din partea trainerului (de exemplu, "Care pot fi cauzele cyberstalking?", "Cum pot ajuta o victimă a cyberstalking?" Sau
"Cum pot preveni cyberstalking?") toți participanții scriu punctual- prin cuvinte cheie ideile lor pe o foaie de hârtie A4.
După aproximativ cinci minute toți participanții pun foaia completata în mijlocul spațiului alocat grupului. Apoi, fiecare ia o foaie de la alt
participant și citeste ideile / opinii, se inspira și scrie pe aceiasi foaie alte idei sau sugestii.
Acest lucru se poate repeta de mai multe ori.
În cele din urmă, rezultatele sunt colectate de pe placa / pe flipchart și discutate împreună

Materialul necesar depinde de numărul de participanți și mărimea grupurilor formate:
Articol de ziar / caz exemplu de studiu din nostru Ideenpool {/ 1}
Dacă este necesar, PC si lasere
foi alba A4

Atelier de scriere - exepmlu Grooming
Participantii vor primi doar o foarte scurtă informație despre subiectul " {Grooming / 1}". Pentru a nu influenta desfasurarea metodei nu se intra în
detaliu despre acest subiect.
Instrucțiuni
Întregul grup este împărțit în grupuri mici (3-6 participanți).
Fiecare grup primește o foaie mare de hârtie albă (flipchart) și pixuri cu fibre groase.
Grupurile mici pot comenta în scris pe foaia de hârtie primita. Apoi se scriu sau se picteaza idei, observații, asociații, întrebări pro și contra,
răspunsuri, desene, săgeți, imagini, diagrame, grafice etc., in mod liber exprimate.
Dupa 15 minute participantii sunt rugati sa predea ecusonul personal la cel care tine prelegerea. Aceata prezinta ecusoanele grupelor mici in plen
si detaileaza amanuntele principale ale ecusonului
in comparatie,, Alegerea metodelor‘‘(Online)

Materialul necesar depinde de numărul de participanți și mărimea grupurilor formate:
Pregatire pentru o scurta introducere in tema: vezi Definitie
hârtie flipchart alb
creioane groase

Metoda A-B-C - Exemplu denigrării
Metoda poate fi implementata individual sau in grup.In descrierea urmatoare se face referire la
metoda de grup.

D..epression

Participantii la tarining primesc un text in care se prezinta un caz fictiv de denigrare din postura de
afectat(ca. ½ pag,A4 ).In continuare participanti sunt impartiti in grupe (3-4 Part). Fiecare grupa
primeste o foaie de hartie (Flipchart) si markere groase.In continuare grupa trebuie sa convina
asupra unor asocieri commune legate de litera de inceput a cuvintului denigrare.

N..ötigung

Fiecare grup ar trebui sa aibe posibilitatea ca la finele exercitiului sa prezinte in plen cel putin trei

E..lend
I.........
G.........
R.........
A.........

asocieri realizate in comun

T.........
I.........

Materialul necesar depinde de numărul de participanți și mărimea grupurilor formate:
Articol de ziar / caz exemplu de studiu din nostru Ideenpool {/ 1}
Copii ale studiului de caz
Foi de hârtie pregătitoare (a se vedea{image Exemplu / 1})
creioane groase

O.........
N.........

Sursa
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin

Exerciții pentru încălzire
Materialele necesare sunt subliniate

Etapa/Faza: Exerciții pentru a cunoaște
a) Salutul piesa

b) Zipp Zapp

Fiecare participant primeste de la conducerea jocului un numar
pe care trebuie s ail memoreze. Dupa aceasta porneste muzica si
toti se misca prin incapere pina se opreste muzica.Conducerea
pronunta un numar iar persoana detinatoare salute pe toti cu o
miscare proprie aleasa si isi spune tare numele.Grupul ras[unde
prin imitarea miscarii.Buna…. Aceasta se repeat de atitea ori pin
ace toate numerele au fost pronuntate. Se recomanta un biletel
cu toate numerele pentru a putea fi bifate .

Toti participanti se aseaza in cerc pe scaune.O persoana sta la
mijloc.Aceasta arata spre o persoana asezata si o intreaba cum o
cheama pe personae vecina.
Daca intreaba cine este Zipp,persoana intrebata trebuie sa
raspunda numele vecinului din stinga
Intreaba cine e Zapp,persoana intrebata trebuie sa spuna
numele vecinului din dreapta.
Daca persoana din centru spune Zipp-Zapp participantii
trebuie sa schmbe locurile intre ei. Cel care intreaba poate
acum sa isi aleaga un loc pe scaun.
Persoana care la intrebare raspunde cu un nume gresit se
instaleaza in mijlocul cercului. Asa se scimba repede si numele
vecinilor.

Etapa/Faza: Reduce inhibiția de mișcare
a) Intalniri ((mișcare, cooperare))

c) Scurt circuit (joc de îndemânare)

Toti jucatorii se deplaseaza constienti dintr-o parte in cealalta a
unui spatiu delimitat. Fiecare jucator cauta contact vizual spre o
alta persoana.In momentul in care doi sau fixat unul pe celalalt
se indreapta unul catre calalalt, se opresc scurt si stind unul in
fata celeilalt cauta contactul visual spre un nou partener de joc.

Jucatorii stau intr-un cerc cu picioarele ca sa se atinga
genunchii.Doua dintre persoanele saezate fata in fata primesc o
minge realizata din fulare.Ei pun cit de repede pot mingile in
poala vecinului.Mingile pot schimba astfel repede directia. Nu au
voie sa fie aruncate si nici nu au voie sa depaseasca un jucator.
Este importanta viteza,nimeni nu are voie sa tina mingea mai
mult de doua secunde.Scopul este Acela ca mingile sa fie repede
aruncate pentru a nu rimine doua intr-o poala. Persoana la care
ramin in poala este eliminate din joc.Asa se micsoreaza cercul
pin ace ramin doi jucatori in joc. Atunci jocul se termina

In locul opririi nemiscate fata in fata conducerea jocului poate
stabili si alte sarcini de indeplinit:
bate din palme
Sa zicem simultan "Bună ziua" (cu sau fără strângere de
mână)
În sarim impreuna în aer
Pune mâinile pe umeri opus
…

Tip: Bilele ar trebui să fie de aceeași dimensiune și nu prea
mici

b) Super Mario (mișcare)
Grupul se pozitioneaza in cerc. Conducerea joculuipovesteste o
Aventura palpitanta despre Suoer Mario si prezinta miscari
adecvate.Grupul imita miscarile. Super Mario este o figura din
asa numitul joc pe calculator „Jump-and-Run’’.Super Mario fuge
in timpul jocului prin mai multe lumi. Scopul este de a evita
pericole si a nu iesi din joc,sa evite mingi de foc ale adversarilor
si sa se salveze. In situatii diferite Super Mario primeste o
stea.Atunci este vrajit primeste putere si si poate fugi in
continuare
Propunerile de circulație
Mario Fuge → începe să fuga
Primii adversari care vin → țopăie
Oponenții scuipa mingi de foc → mergi ghemuit și sări la
pagina
Marion este nemuritor și primește o stea pe loc → alearga
pe loc
Puncte de Stație / bloc de monezi→ de 10 ori pe loc
Evitarea gropii → sări

d) Scaune pe tura (joc de inmanare)
Toti jucatorii se intilnesc intr-un cerc mare.Fiecare persoana sta
cu fataspre spatele celeilalte. Este recomandat ca cercul sa fie
cit se poate de rotund.
Fiecare se aseaza cu grija pe talia celui din fata si in acelasi timp
se aseaza pe picioarele persoanei din spate

e) A prelua (joc de inmanare)
Participantii stau in cerc si primesc cite un numar.Numarul 1 sta
la mijlocul cercului.si tine o coada de matura in sus.deodata lasa
sa cada coada si striga un alt numar.Persoana strigata trebuie sa
prinda rpede coada de matura inainte ca aceasta sa cada.Apoi
persoana care a prins matura striga alt numar.

Etapa/Faza: Eliminare de inhibare joc
a) exercițiu cognitiv

c) starea emoțională

Participanti se deplaseaza in crucis prin incapere fara a se
atinge.. Conducatorul de joc anunta citeva instructiuni.(functie
de situatie,nimic nu totul trebuie respectat):

Doi jucători voluntari obține un subiect pe care ei (* Jucători în 1)
(* 2 jucători) reprezintă 20-30 de secunde, fie punct de vedere
lingvistic bâzâit sau vesel:

Respira adânc --inspira si expira.
Cum se simt picioarele?
Scuturati-va bratele.
Incercuiti umerii.
Relaxati-va gura / trage-ti grimase
Miscati-va ca:
Un tupeist arogant
O fată obraznica cu nasul pe sus

Cenzurarea ultimului lucru / examen
Noul smartphone
o intalnire
Ochelari noi
Concediul cu parintii
Un cadou la o aniversare
Prea putin timp
Plictiseala

Un om fricos, retras
Un copil vesel, zgomotos
Un om bătrân, fragil
O balerina...
Prefaceti-va ca și în cazul în care trebuie să treacă prin / prin
următoarele lucruri :
Apa rece
adeziv
A iesit la suprafata
Noroi și băltoace
alunecos
jăratic
Instrucțiuni / instrucțiuni care urmează să fie aplicate ca un
grup:
Miscati-va ca o banchiza de pesti (intuitiv care vine
împreună).
Întâlniți-vă toti la un punct din spatiu (fără consultare).
Aplauda-ti melodia „We will rock you“.
Mergeti în pătrate în jurul camerei.
Du-te prin centrul camerei.
Salutati-va cu vârful degetelor / cot / genunchi

d) Imitatie
Toti participantii se pozitioneaza intr-un rind.Prima persoana din
rind poarta o palarie,si prin aceasta este indreptatita sa
comande miscarea intregului grup.(Ritm,pas,viteza)Toti
participantii imita cit pot de bine miscarile conducatorului.De
avut in vedere faptul ca solicitarile sa fie fezabile.Palaria se da
altei persoane la un un semnal prin batut de palma si nou
purtator conduce in continuare samd

e) îndura aplauze (împreună cu un joc de nume)
Grupul de participanti se posteaza pe o margine a
spatiului.Vizavi se pozitioneaza conducerea jocului si solicita
grupului sa ii acorde un aplaudat nelimitat dup ace isi spune
numele.Buna sunt…… (Aplauzele incep) Conducerea jocului
opreste aplauzele si cauta un alt voluntar. Acesta se posteaza
din nou vizavi si solicita auplauze pin ace conducerea il eliberaza
si cauta un alt voluntary. Aceasta procedura urmeaza la fiecare
voluntary ,insa conducerea trebuie sa aibe in vedere sa nu oblige
pe nimeni sa participe la acest exercitiu,respecti sa nu
prelungeasca prea mult acest exercitiu (respective durata
auplauzelor). Prticipantii pot pleca atunci cind nu mai pot
suporta aplauzele.

b) Intalnirile de afaceri
Participanții circula liber în spațiu. Acolo urmează instrucțiunile
de la director:
1. Suntem toți manageri si salutam pe toata lumea pe care o
întâlnim destul de formal.
2. Din fericire, întâlnirea formală a luat sfarsit. Ne putem
strange mâinile viguros.
3. Acum am ajuns la o pajiște de flori și alegem cele mai
frumoase flori (imaginar culegem).
4. Aici ne întâlnim cu un foarte bun prieten / o prietena foarte
buna, nu ne-am mai văzut de secole și-l salut bucuros
5. Cu această bucurie vom merge la exercițiul următor sau în
pregătirea pentru jocul de rol.

Sursa
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom
Bundesjugendwerk der AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus)
sowie http://www.theater-in-der-schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

Carti de rol pentru dezbatere la tribunal
Rolul scris: Judecator (oare)
Rolul tău în calitate de judecător (oare) este de a lua o
poziție neutră, ceea ce va permite tuturor părților să
prezinte punctul lor de vedere.
Ai grijă de faptul că tonul în cadrul negocierilor rămâne
obiective și corecte.
Vei deschide și conduce negocierea.
De prezentat pe scurt care sunt faptele .
Intereseaza-te la cerințele legale, și apoi să explici de ce
sunt aduse reclamatii.
Descrie orice situație.
Pune întrebari dacă este ceva neclar sau doriti mai multe
informații.
Sfatuieste-te bine cu juriul. Gândiți-vă bine, dupa ce
criterii și legi doriti să decideti.

Rolul scris: Avocat / Avocata / Parat
Rolul tau este de a asista / paratii
Tu asculti descrierea faptelor si ajuti și, prin urmare, să
prezinte în mod clar și de înțeles faptele.
Descrie exact impactul incidentului - Cum s-a schimbat
viața celor afectați.
Căutați dovezi și martori, care pot fi de ajutor pentru
paratii in cauza.
Luați în considerare, împreună cu / persoana în cauză,
descrieti incidentul la instanța.

Rolul scris: Paratul/a
Rolul tau este de a empatiza cu / paratii.
Ai nevoie de putin timp pentru a te familiariza cu studiul
de caz și, de asemenea, să te gândesti cum poti descrie
situația "ta.".
Gândestete la ce impact ar avea incidentul are asupra
vieții tale. Cauta exemple concrete.
Care au fost primele tale ginduri si reactii ?
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum ti s-a parut faptasul ?

Rolul scris: Juriul
Tu iei în aceste negocieri rolul unui judecător de
imprumut. Tu reprezenti prezența oamenilor și ingrijesti
cu opinia ta că hotărârea nu este arbitrară.
Sprijini / judecătorii în cazul verdictul
Întreaba dacă este ceva neclar sau aveți mai multe
informații doriți.
Sfatuieste-te bine cu judecătorul înainte de pronunțarea
sentinței.
Gândiți-vă bine dupa ce criterii și legi doresc ei să decidă.

Rolul scris: Avocat / avocata/ al
infractorului
Rolul tau este de a asista infractorul.
Tu asculti descrierea faptelor si ajuti cu precizie și, prin
urmare, să prezinti în mod clar și de înțeles faptele.
Încearca sa reprezintă exact motivele și ceea ce ar trebui
să fie realizat exact cu acțiunile.
Căutați dovezi și martori, care pot fi de ajutor pentru
infractorii in cauza.
Luați în considerare, împreună cu / infractorul, descrieti
incidentul la instanța.

Rolul scris: Faptas
Rolul tau este de a te transpune in faptas
Ai nevoie de putin timp pentru a te familiariza cu studiul
de caz și sa te pregatesti cum poti prezenta situatia "ta."
Te rog sa reflectezi ce solutii teau determinat sa procedezi
asa si ce ai dorit sa obtii
Care au fost primele tale gânduri si negocieri?
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum v-ați experiență / persoana afectată (e)?
Căutare exemple concrete, ce poti povesti.

Rolul scris: Mama/tata/persoanei in
cauza.
Rolul tau este, sa empatizez in rolul mamei/tatei/
persoanei in cauza.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în
care-o astfel familiară și, de asemenea, să se gândească la
tine, cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la modul în care ați aflat despre incident și
modul în care ai reacționat.
Au existat semne sau modificări ale copilului
dumneavoastră?
Care au fost primele gânduri și acțiuni?
Cu cine ai vorbit despre asta?

Rolul scris: Adept(A)
Rolul tau este, sa empatizez in rolul adeptului (ei)
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în
care-o astfel familiară și, de asemenea, să se gândească la
tine, cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la ceea ce declanseaza v-ați mutat la acțiunile
tale și ceea ce ai vrut să realizeze.
Care au fost primele gânduri și acțiuni?
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum v-ați experiență / persoana afectată (e)?
Cum l-ai cunoscut pe faptas
Căutare exemple concrete, ce poti povesti.

Rolul scris: Mama/Tata/ faptasului
Rolul tau este de a empatiza cu mama / tatăl infractorului /
făptuitor.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în
care-o astfel familiară și, de asemenea, să se gândească la
tine, cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la modul în care ați aflat despre incident și
modul în care ai reacționat.
Au existat semne sau modificări ale copilului
dumneavoastră?
Care au fost primele gânduri și acțiuni?
Cu cine ai vorbit despre asta?

Rolul scris: Persoana îngrijirea
(de exemplu, profesor de * Clasa în / formator * in) {/ 1}
Rolul tau este de a fi într-un însoțitor al / a persoanei (e) și / sau
infractor / autorul empatiza.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a te familiariza cu studiul de
caz și să te gândești cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la modul în care ați aflat despre incident și modul în care
a reacționat. .
Au existat semne sau modificări ale părților?
Care au fost primele gânduri și acțiuni?
Cu cine ai vorbit despre asta?

Bilete gratuite

Bilete gratuite
(de completat de expertul sau studenții pentru a umple * s) {/ 1}

Carte de adio pentru interpreții jocului de rol
Mai jos sunt carduri suplimentare, care pot fi distribuite rolurile selectate să dețină în continuare după negocierea unui scurt monolog despre gândurile și
sentimentele despre evenimente. Acest lucru ar trebui să fie * doar una până la două minute pentru fiecare interpret în.

După proces

După proces

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

După proces

După proces

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

După proces

După proces

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie-aici
sentimente / gânduri, cum faci cu verdictul și dacă relația dumneavoastră
cu infractorul și / sau în cauză s-au schimbat.

Rolul scris pentru conferinta

Rolul scris: Conducerea institutie (1)
(ex.Director,Consiliul de Administratie)
Rolul tau este de a pastra o pozitie neutra,care permite tuturor
partilor implicate sa isi prezinte punctul de vedere
Ai grija ca desfasurarea conferintei sa fie corecta si la subiet
Tu vei deschide conferinta si o vei conduce
Prezinta in continuare pe scurt starea de fapt
Prezinta toate punctele slabe
Pune întrebari dacă este ceva neclar sau doriti mai multe informații.
Afla, care a fost încălcat normele și modul în care acesta va fi
pedepsit în instituție?
Sfat bun cu părțile interesate. Gândiți-vă la exact ce criterii doresc
să-l decidă.

Rolul scris: Persoana îngrijirea
(de exemplu, profesor de * Clasa în / formator * in) {/ 1}
Rolul tau este de a fi într-un însoțitor al / a persoanei (e) și / sau infractor / autorul
empatiza.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Au existat semne sau modificări ale părților?
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Gândiți-vă asupra unei recomandari pentru luarea deciziei

Rolul scris: Paratul/a
Rolul tau este de a empatiza cu / paratii.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gândestete la ce impact ar avea incidentul are asupra vieții tale. Cauta exemple
concrete.
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum ti s-a parut faptasul ?

Rolul scris: Consiluil de conducere (1)
(ex.Reprezentantii cadrelor
didactice,Membrii consiliului de
Administratie )(/1)
In aceasta conferinta vei prelua rolul de consultant
Sprijini conducerea in gasirea deciziei
Intreaba daca iti este ceva neclar sau doresti mai multe informatii
Tine aproape de punctele de vedere ale conducerii
Ganditi-va dupa ce criterii doriti sa decideti

Rolul scris: Puratorul de cuvqnt al
grupului(1)( de ex.Seful clasei,Capitanul
de echipa)(1)
Rolul tau este de a te transpune in postura de consultant ca si purtator de cuvant
al grupului.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Au existat semne sau modificări ale părților?
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Gândiți-vă asupra unei recomandari pentru luarea deciziei

Rolul scris: Faptas
Rolul tau este de a te transpune in faptas
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la ceea ce declanseaza v-ați mutat la acțiunile tale și ceea ce ai vrut să
realizeze.
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum v-ați experiență / persoana afectată (e)?
Căutare exemple concrete, ce poti povesti.

Rolul scris: Mama/tata/persoanei in
cauza.
Rolul tau este, sa empatizez in rolul mamei/tatei/ persoanei in cauza.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Au existat semne sau modificări ale copilului dumneavoastră?
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?

Rolul scris: Adept(A)
Rolul tau este, sa empatizez in rolul adeptului (ei)
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gândiți-vă la ceea ce declanseaza v-ați mutat la acțiunile tale și ceea ce ai vrut să
realizeze.
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Cum v-ați experiență / persoana afectată (e)?
Cum ti s-a parut faptasul ?
Căutare exemple concrete, ce poti povesti.

Rolul scris: Consiliul din cadrul institutiei
(1)( ex.Comitetul de elevi/Reprezentantii
elevilor)(1)
Rolul tau este de a te transpune in consultant
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Au existat semne sau modificări ale părților?
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Gândiți-vă asupra unei recomandari pentru luarea deciziei

Rolul scris: Mama/Tata/ faptasului
Rolul tau este de a empatiza cu mama / tatăl infractorului / făptuitor.
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Au existat semne sau modificări ale copilului dumneavoastră?
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?

Rolul scris: Martori(1)( Colegi de
scoala/Prieteni)
Rolul tau este de a te transpune in Martor
Veți avea nevoie de ceva timp pentru a face cu cazul în care-o astfel familiară și,
de asemenea, să se gândească la tine, cum ai perceput situația.
Gandeste-te la modul cum ai aflat despre intimplare si cum ai reactionat.
Care au fost primele tale ginduri si actiuni
Cu cine ai vorbit despre asta?
Au existat semne sau modificări ale părților?
Ce este important a se comunica in conferinta pentru a se putea lua o decizie?

Bilete gratuite

Bilete gratuite
(de completat de expertul sau studenții pentru a umple * s) {/ 1}

Carte de adio pentru interpreții jocului de rol
Mai jos sunt carduri suplimentare, care pot fi distribuite rolurile selectate să dețină în continuare după negocierea unui scurt monolog despre gândurile și sentimentele despre evenimente.
Acest lucru ar trebui să fie * doar una până la două minute pentru fiecare interpret în.

După conferință

După conferință

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

După conferință

După conferință

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

După conferință

După conferință

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

Spune un scurt monolog, cum te simți în rolul tău acum. Descrie aici sentimentele /
gandurile tale, ce faci, cu aceste decizii / acorduri și dacă schimbă relația cu infractorul și
/ sau te-au afectat

Formularul de observație pentru grupul de observare
Sfat:
Observati cu atenție jocul de rol și noteaza-ti cel puțin trei, maximum șapte cuvinte cheie în / scena reprezentata. Aceste note s-ar putea sa iti fie de ajutor:
Asta a fost impresionant!
Asta a fost nou pentru mine!
Eu as fi procedat altfel!
Asta m-a bucurat/m-a facut sa zâmbesc!
Asta ma enerveaza!

Chestionar pentru feedback
A fost grozav

Acest lucru ar putea fi îmbunătățit

Nu am nevoie

Asta iau cu mine

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Răspunderea pentru conținutul acestei publicații revine în totalitate autorului; Comisia nu poartă responsabilitatea pentru utilizarea ulterioară a
informațiilor conținute aici.
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