
 
Proiect: COMUNICĂM, RELATIONAM, NE IMPLICAM SI PROMOVAM UN ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE 

Beneficiar: Școala Gimnazială  Nr. 27 ,, Anatol Ghermanschi” Brașov 

Nr.de referinţă : 2017-1- RO01- KA101-036479 

Curs: Non-violent Conflict Resolution in School 

Furnizor de formare: Olympus Educational Center Larissa 

Perioada: 24 – 28 septembrie 2018 

Numele şi prenumele participantului: prof. IVANOVICI CRISTINA            

 

 

 

NON-VIOLENT CONFLICT RESOLUTION  
 

 

Programul Erasmus+ a oferit Școlii Gimnaziale Nr. 27 ”Anatol Ghermanschi” Brașov 

posibilitatea de a desfășura proiectul ”Comunicăm, relaționăm, ne implicăm și promovăm un 

învățământ de calitate” (Acțiunea cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare). 

În cadrul acestui proiect am participat în perioada 24 – 28 septembrie 2018 la cursul de 

formare ,,Non-violent Conflict Resolution in School”, organizat de Olympus Educational Center 

din Larissa, Grecia. 

 Prima zi a început cu 

întâlnirea participanților la curs. 

Aceștia s-au prezentat și au povestit 

despre locurile de unde 

provin.Cursanții au fost din 

România și din Grecia. Participanții 

au fost curioși să afle amănunte 

despre Brașov, dar și despre 

sistemul de învățământ românesc. 

Atmosfera a fost relaxată, 

activitățile interactive fiind apreciate. Grupul  a stabilit regulile pentru a-și îndeplini așteptările. În a 

doua parte a zilei a fost prezentată și discutată tema "Definirea și înțelegerea conflictului". Seara s-a 

încheiat cu un tur al orașului pentru a cunoaște mai bine trecutul și prezentul orașului Larissa. Am 

fost însoțiți de colegii greci și de formatori. 



 
Temele zilei a doua au fost ”Conflictul: de ce studiem conflictele?; Influența conflictelor 

încomunicare; Stilul de răspuns în conflicte, Rezolvarea non-violenta a conflictelor; Definirea 

medierii, diferitetipuri de mediere, Procesul de mediere, Caracteristicile mediatorilor, practica în 

procesul de mediereprin analiza video”. Activitățile desfășurate au avut loc sub forma unor discuții 

libere, studii de caz, munca în echipă, prezentări powerpoint. Materialele prezentate au susținut 

ideile teoretice, făcându-le mai ușor de 

înțeles și de interpretat. Cursanții greci au 

fost foarte interesați de activitățile 

desfășurate de noi în școală, de exemplele 

prezentate de noi, de modalitățile pe care le 

aplicăm în rezolvările de conflicte. 

Împreună am observat similitudini între 

problemele cu care ne confruntăm și noi și 

ei. 

A treia zi a fost dedicată instruirii 

culturale, unde am aflat despre cultura Greciei și despre limba greacă, dar și despre sistemul 

educațional grecesc. Într-o atmosferă nonformală, în excursie am avut posibilitatea de a dialoga pe 

diverse teme cu colegii greci. Am apreciat deschiderea colegilor greci de a-și expune problemele cu 

care se confruntă, de a căuta cauzele și de a găsi soluții pentru rezolvarea acestora. 

În a patra zi, temele cursului au fost extinse prin abordarea conceptului de "reacție non-

violentă la conflict ": rezistență non-violentă; formare prin activități și prezentare de practici 

restaurative; Cercuri restaurativeproactive și receptive. Discuțiile purtate au pornit de la exemple 

întâlnite în școala românească și grecească. 

Acestea au ajutat la înțelegerea noțiunii de 

"răspuns non-violent la conflict ".  

Pe 27 și 28 septembrie, am vizitat două 

școli, una primară și o școală secundară. Am 

aflat mai multe despre sistemul școlar grec și 

problemele cu care se confruntă. Am putut lua 

contact cu viața școlară de zi cu zi. Ne-au fost 

prezentate clase, laboratoare, activități 



 
desfășurate cu elevii, documente școlare. Am găsit lucruri interesante, pe care le putem aplica și noi în 

școala noastră, dar și particularități pe care nu cred că ni le dorim. 

În ultima zi, pe baza unor materiale 

filmate, am aprofundat conceptele prezentate 

în zilele  precedente. Cursul a fost completat 

cu evaluarea participanților. Cei trei 

formatori au reușit să combine concepte 

teoretice cu multe exemple practice, astfel 

încât cursul să răspundă așteptărilor 

participanților. Materialele utilizate ne-au 

fost puse la dispoziție de către formatori. 

Consider această mobilitate o 

experiență utilă din viața mea de dascăl. A fost un schimb de idei pozitiv. Legăturile stabilite cu dascălii 

greci sperăm să conducă și la alte proiecte pe care să le desfășurăm împreună. Cursul a fost un bun prilej 

de exersare a comunicării în altă limbă. Apreciez oportunitatea de a exersa și o altă formă de formare 

profesională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


