
FUNDAÇÃO PREM RAWAT

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ Facilitador do PEP

Objetivo: Apresentar o Programa de Educação para a Paz

Reportar-se a: Coordenador Local de Projetos do Programa de Educação para a Paz

Funções
Familiarizar-se com todos os materiais do Programa de Educação para a Paz

Participar nos briefings do PEP

Participar na formação/orientação de voluntários requeridas pelas instalações, se as houver 

Rever os materiais dessa semana antes da sessão

Chegar cedo ao local para a montagem. Ligar o DVD e verificar a qualidade da imagem e do som

Dar as boas-vindas aos participantes à medida que chegam

Distribuir os materiais impressos a todos os participantes

Quando a sessão estiver pronta a começar, dar as boas-vindas ao grupo no seu todo

Apresentar o vídeo, anunciando o tema da sessão e lendo a descrição na sua pasta de trabalho

Passar o DVD

Uma vez o vídeo acabado, convidar os participantes a refletirem sobre o que acabaram de ouvir, 
tomarem notas na sua pasta de trabalho ou partilharem as suas reflexões

Terminar a sessão agradecendo aos participantes pela sua presença

Depois de os participantes deixarem a sala, arrumar os materiais e equipamentos e guardá-los de 

acordo com o combinado com o pessoal do local

Após a sessão, faça o debriefing com outros facilitadores, anotando o que poderia ser melhorado 
e o que correu bem

Participar na teleconferência mensal do PEP

Participar em reuniões da equipe local, conforme solicitado
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PEP Facilitador do PEP
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Facilitador do PEP Competências e experiências necessárias
Capacidade de comunicação clara e concisa

Excelente capacidade de ouvir

Compreender a diferença entre um facilitador e um apresentador. Ser capaz de trabalhar com 
um grupo sem dominar o grupo

Ser capaz de se envolver respeitosamente com todos os participantes

Entender que é inadequado socializar com os participantes individualmente

Capacidade para realizar e manter registros precisos

Experiência anterior como facilitador profissional seria útil

Recursos
Telefone, Skype, computador, email

Vestuário adequado

Transporte para ir e voltar do local

Requisitos de tempo
2 horas para cada sessão mais debriefing e tempo de transporte para ir e voltar das instalações

11 a 12 horas para se familiarizar com os materiais do workshop

Tempo para completar o formulário das instalações, fazer formação e orientação, se as houver

Uma hora por mês para a teleconferência mensal do PEP

Localização
Escolha uma instituição para apresentar o Programa de Educação para a Paz que esteja próximo 
da equipe local de voluntários. Isso vai ajudar a equipa na coordenação constante e na 
apresentação do programa.

Processo de candidatura e seleção
Envie currículo e mais duas referências para pep@tprf.org.

Serão organizadas entrevistas e ensaios perante uma plateia. A decisão final é tomada pelo 
Gerente de Projetos.


