CURSO INTERNACIONAL EN

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Dirixido a Docentes, Orientadores Escolares, Psicólogos, Traballadores Sociais, Mediadores,
Educadores, Avogados, Operadores de Xustiza, Funcionarios de Prisións, Policía Local e todas
aquelas profesións que estean en contacto co conflito.

Perillo (Oleiros) 6 y 7 de mayo de 2016
IES PLURILINGÜE XOSÉ NEIRA VILAS

As Prácticas Restaurativas contribúen a mellorar e potenciar
a nosa interación na vida diaria, en todos os ámbitos:
educativo, familiar, comunitario, laboral, xudicial, social e, en
xeral, en calquera situación de relacións entre persoas e/ou
organizacións.
Mediante as declaracións e preguntas afectivas, os círculos e
as reunións restaurativas, esta metodoloxía xera conexións
entre as persoas e os grupos; fomenta ademais o proceso
xusto: plena participación, explicación das decisións e
claridade das novas expectativas.
Así mesmo, permite prever, reducir e atender de xeito
respectuoso e responsable as tensións e os conflitos entre
todos os actores da comunidade ou dos sistemas, fomentando
a reparación e, no posible, o restablecemento das relacións
quebradas, desenvolvendo un ámbito san e seguro.
As experiencias de aplicación mesmo demostran que as
persoas son máis felices, máis colaboradoras, máis produtivas
e teñen máis probabilidades de facer cambios positivos no
seu comportamento cando aqueles que están en postos de
autoridade fan as cousas CON eles, en vez de CONTRA eles
ou PARA eles.

Horario:
venres 6 - de16:30 a 20:30
sábado 7 - de10:00 a 14:00
16:30 a 20:30

CONTENIDO:
* Introdución ás Prácticas Restaurativas
* Implementación efectiva de Círculos
Restaurativos.
* Reunións Restaurativas
DOCENTE:

Jean Schmitz
Instrutor do IIRP
MATRÍCULA:

100 € POR PERSOA
INCLÚE:
- materiais de traballo
- certificado internacional otorgado polo International
Institute for Restorative Practices (asistencia obrigatoria)

PLAZAS LIMITADAS
As matrículas do persoal do IESP Xosé Neira Vilas serán
sufragadas polo centro con cargo ao Contrato Programa 2016

Organizan:

International Institute
for Restorative Pratices

IESP Xosé Neira Vilas
Equipo de Convivencia
e Mediación
convivencianv

Inscripciones e información: convivencianv@gmail.com
Tfn. 881 88 08 58

