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CURSO EN LIÑA
MOOC: Massive Online Open Course

 



Este curso online foi creado no marco do proxecto Erasmus+ “Be the Change : conflict as

catalyst for transformation and empowerment”. 

Agareso é unha das organizacións que traballaron durante os dous últimos anos para crear

este curso en liña, dispoñible en todo momento, sen horarios e gratuíto.

O noso principal obxectivo? Compartir a nosa aprendizaxe de forma aberta, poñendo en común

as nosas estratexias baseadas na creación audiovisual, xunto coas aportacións de equipos

expertos en cultura de paz, teatro, sociocracia e educación non formal, así como

promover a xestión do conflito dende unha perspectiva transformadora para a

comunidade.

Ao longo da nosa experiencia traballando con ONG e con grupos de xente nova, fixémonos

preguntas similares e exploramos diferentes solucións.

Este curso está dirixido a persoal técnico de organizacións sociais e de asociacións

xuvenís, así como a equipos coordinadores de proxectos de voluntariado e a estudantes,

aínda que tamén está aberto a calquera persoa interesada na xestión do conflito. 

Trátase dunha formación íntegramente online, que podes realizar ao teu propio ritmo, sen

horarios, nin prazos de entrega, nin tarefas obrigatorias. 

Pensaches algunha vez que che faltan ferramentas para xestionar un conflicto?

Pregúntaste por que algúns grupos non poden superalo?

Gustaríache poder intervir para que as partes cheguen a un acordo?

Queres probar algunhas prácticas artísticas como ferramentas para o diálogo?

DESCUBRE O MOOC

ESTE MOOC É PARA TI?



Que e´o conflito?: neste módulo intentaremos definir de que estamos falando. Noutras

palabras, reflexionaremos sobre a pregunta “que é para min o conflito?”

Analizando o conflito: neste módulo recordaremos algunhas experiencias propias

relacionadas co conflito e coñeceremos ferramentas que nos permitirán analizalas,

poñendo o foco nos elementos determinantes do seu desenvolvemento.

Comunicación: aquí centrarémonos en como nos expresamos e en como interactuamos

ante as situacións de conflito.

A intervención de terceiras partes: nesta sección atoparás consellos e ferramentas para

apoiar a outras persoas na resolución de conflitos, asumindo un rol neutral e non

posicionado na xestión do mesmo.

Caixa de ferramentas: neste módulo compartimos dinámicas e actividades concretas, así

como outros recursos que poden axudarte a xestionar as situacións de conflito e

convertilas en catalizadoras de cambio social.

As organizacións participantes queremos compartir algunhas ferramentas e estratexias que

temos analizado para afrontar diversas situacións que poderiamos identificar como “conflitos”.

O contido está divido en 5 módulos temáticos, que poden realizarse de forma libre, é dicir, non

é necesario seguir unha orde pre-establecid:

Un MOOC (Massive Open Online Course) está aberto para todo o mundo e é gratuíto.

Este MOOC componse de 5 módulos (descritos arriba), que podes realizar ao teu propio ritmo,

decidindo a túa propia secuencia didáctica en función dos teus intereses, aínda que a nosa

recomendación é comezar polo módulo “Que é o conflito?“, que che proporcionará un marco

xeral sobre o conflito en diferentes niveis.

DE QUE VAI ESTE CURSO?

COMO FUNCIONA?



Roi e María, de Agareso: creación audiovisual para a participación e a promoción de

dinámicas comunitarias.

Michaelina e Chas da Universidade de Coventry: estudos en cultura de paz e resolución de

conflitos a nivel internacional.

María, de Proyecto Kieu: teatro e expresividade corporal para a xestión do conflito.

Laetitia, de SJ: perspectiva sociocrática e educación popular.

Simon, de Pimenko: experto en elearning.

O principal obxectivo do proxecto é achegar estratexias e ferramentas ao persoal técnico

das ONG para xestionar o conflito, poñendo en práctica aprendizaxes baseadas na

educación popular, a sociocracia, a interculturalidade, o teatro e a creación audiovisual.

Para conseguilo, o traballo pedagóxico foi coordinado por profesionais de varios países

europeos:

Este equipo puxo en común as súas metodoloxías e as súas estratexias para combinalo todo ao

longo de diversas formacións presenciais entre 2019 e 2020.

Finalmente, un grupo de participantes destas formacións reuníronse durante varios días nun

“laboratorio”: seguindo as indicacións de Simon, estas persoas traballaron para transformar as

súas habilidades e os seus coñecementos, recientemente adquiridos nos cursos presenciais,

nun itinerario didáctico para outras persoas.

O resultado é este MOOC que aquí vos presentamos.

COMO O DESEÑAMOS?
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Vai a 
elearning.solidaritesjeunesses.org/login

Fai clic en "Create new account"

Fai clic en 
“I agree with the website policy"

Introduce os teus datos personais e fai
clic en "Create my new account” 

Para empezar, fai clic en "My dashboard". Verás todos os módulos dispoñibles:
selecciona cal queres abrir.
Unha vez dentro dun módulo, podes usar o menú de arriba para moverte entre as
diferentes seccións. Fai clic nos títulos para acceder ao contido.
Cada módulo require uns 30 minutos para rematalo, pero lembra que podes seguilo
ao teu ritmo.

http://elearning.solidaritesjeunesses.org/login


Contacta con Agareso: participacion@agareso.org

Contacta con SJ (coordinación de proxecto): exchanges@solidaritesjeunesses.org

QUERES MÁiS INFORMACIÓN?


