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• 24 septembrie 

Prima zi: prezentările participanţilor la 

curs, experienţa ș iașteptările fiecăruia, 

stabilirea regulilor de lucrulor, activități 

interactive.  

A doua parte a zilei:tema dezbătută - 

"Definirea și înțelegerea conflictului ".  

A treia parte: un tur al orașului – ruine 

romane și de pe vremea Imperiului 

Otoman.  

 

 

 



 
                                                                   

25 septembrie 

Tema zilei - conflictul:  

De ce studiem conflictele?; 

Influența conflictelor în comunicare;  

Stilul de răspuns în conflicte,  

Rezolvarea non- violentă a 

conflictelor; Definirea medierii; 

Tipuri diferite de mediere, Procesul 

de mediere; Caracteristicile 

mediatorilor, Practica în procesul 

de mediere prin analiza video.  

Activitățile desfășurate au avut loc 

sub forma unor discuții libere, 

studii de caz, lucrul în echipă, 

prezentări Power Point.  

  

• Septembrie 

Instruire culturală: despre cultura şi 

sistemul educațional din Grecia 

 

• 27 Septembrie 

Prima parte: vizită la o școală 

gimnazială; discutăm cu profesorii și 

copiii despre programul scolii, 

activități. 

A doua parte:  Temele discutate: " 

Reacție non-violentă in  conflict "; 

Rezistență non-violentă; Formare prin 

activități și prezentare în practice 

restaurative; Cercuri restaurative 

proactive și receptive. Sunt discutate situațiile întâlnite în practica școlară.  



 
 

 

 

• 28 septembrie 

Prima parte: vizită la o școală primară 

A doua parte:  dezbateri și studii de caz pe baza 

unor material filmate.  

A treia parte: evaluarea participanților 

 

 

Impresii:  

Programul Erasmus+,  mi-a oferit posibilitatea sa 

beneficiez de perfectionare, schimb de experienţă cu 

cadre didactice din Grecia, am aflat lucruri noi, am 

descoperit puncte comune și diferenţe între sistemele 

de învăţămȃnt din Romȃnia și Grecia. am avut 

ocazia de a vizita două școli din Larissa. 

 Raluca Harmanean 


