Skenario pelatihan kompetensi sosial dan kepribadian

Hari 1
Sesi 1, kontrak belajar. Peserta mendiskusikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan. Menuliskannya dalam kertas plano dan ditempel di kelas. Game menghafal nama-nama peserta. Game baris sejajar dengan urutan usia, nomor sepatu, anak keberapa, paling lama mengabdi sebagai guru, dll. Memilih ketua kelas dengan cari tunjuk jari tangan. Siapa yang pernah ikut pelatihan serupa, harapan setelah pelatihan, dll.  
Sesi 2, ketuhanan dan nilai dasar kemanusiaan. Ketuhanan berpengaruh bagi kehidupan manusia? Siapa kita, untuk apa, akan ke mana. Siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Nonton video asal mula kejadian manusia, lahir, hidup, mati, hidup lagi. Peserta mengomentari video (video comment).
Sesi 3, relasi iman, ilmu, dan amal. Bagi 3 kelompok. Kemauan guru terus belajar, rajin dan sungguh2 mengajar dan mendidik. Kelompok menuliskan komentar dalam kertas plano mengapa harus terus belajar dan mengapa harus rajin mengajar dan mendidik. Pentingnya sains dan agama. Iman cenderung naik turun; ilmu cenderung terlupakan; amal cenderung tak konsisten. Iman melahirkan ketenangan, ilmu melahirkan kemudahan, dan amal melahirkan kemanfaatan. Nuklir, senjata, pesawat, untuk perang dan membunuh.   
Sesi 4, tuhan sbagai sumber motivasi, dan kerja sebagai ibadah. Tuhan melahirkan keikhlasan, dan ibadah melahirkan kesungguhan dalam bekerja/ tidak materialis. Ada hidup setelah setelah mati; ada pahal dalam amal. Game melakukan perintah tokoh.   

Hari 2
Sesi 1, unsur manusia adalah tubuh/ jasmani, ruhani, jiwa, ruh, akal, hati.
Sesi 2, cara mengolah jasmani agar sehat, yaitu 5 R, RASA, RIADHAH, RIHAT, RAWAT, RAWAK.
Sesi 3, akal. Akal melahirkan inovasi, seperti internet, email, google, WA, FB, pesawat, dll. Fixed mindset: must be perfect, fear of failure, dan qualities set in stone. Growth mindset: continuosly learning, willing to try, qualities are malleable. Dibagi 3 kelompok, mendiskusikan dan memetakan ciri-ciri pikiran guru yang negatif dan positif. Menuliskan di plano dan menempelkannya. Masing-masing peserta (individu) membaca karya kelompok lain, dan mencatat ide-ide baru yang dibacanya (shopping ideas). 
Sesi 4, ruhani, yang menguatkan dan melemahkan ruh/hati/jiwa adalah keburukan/ dosa, dan yang menguatkan adalah kebaikan/ pahala. Games air keruh ditetes betadin, dan jernih kembali setelah disiram air kebaikan. Tuliskan 1 dilema dalam hidup misal antara kuliah dan bekerja, kuliah atau menikah, haji atau beli mobil, yang semuanya menunjukkan ajakan akal, nafsu, dan ruh. Peserta menjelaskan dan peserta lain menanggapi.   

Hari 3
Sesi 1, pelatih menjelaskan relasi sosial pola komunikasi guru dengan guru, siswa, wali, masyarakat. Pengaruh IT terhadap pola komunikasi. Komunikasi melalui belaian fisik dan psikologis. Peserta menanggapi penjelasan pelatih sesuai pengalamannya (critical incident). Dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok menggambar (poster session) model-model penghormatan guru murid (cium tangan, membungkuk, cium hidup, dll). Presentasi kelompok ke kelompok lain (jig saw).  
Sesi 2, bagi 3 kelompok. Komunikasi guru murid dan guru dengan guru. Masing-masing kelompok diskusi satu tema: kasus guru dipenjara, kekerasan guru, dan KKG dan MGMP, melalui informasi di internet (hp/ information search). Kelompok membuat satu pertanyaan analisis di kertas plano dan ditempel. Masing-masing peserta (individu) menjawab pertanyaan 2 kelompok lainnya dengan spidol warna di kertas plano dengan menuliskan nama dalam kurung. Game susun berbaris 3 berdasarkan: usia, nomor sepatu, lama mengajar, dll. 
Sesi 3, lanjutan. 
Sesi 4, kepemimpinan dan relasi dengan masyarakat. Pelatih membagikan kartu soal dan jawaban kepada peserta tentang materi. Peserta mencari pasangan sesuai dengan soal-jawaban yang tepat. Peserta duduk sesuai dengan pasangan. Peserta membacakan soal-jawaban. Pelatih dan peserta mengomentari soal-jawaban (index card match).  

Hari 4
Sesi 1, bagi kelompok, diskusi dan memetakan kriteria/ indikator guru profesional (mind mapping) dalam bentuk gambar di plano. HASIL: gambar mobil dengan 2 ban, simbol 2 jasmani dan ruhani; gambar pohon dengan tiga aspek; dan gambar mind mapping. 
 
Sesi 2, Game suara binatang/ dll dalam kelipatan. Kelompok membuat visuallisasi 3 dimensi guru profesional dengan bahan2 koran bekas, botol aqua, origami, kardus, spidol, dll. 
Sesi 3, lanjutan sesi 2, dan membuat nama dan membuat yel yel kelompok. Kelompok tampil dgn yel yel dan presentasi hasil karya. Game melukis angka 1-9 dengan anggota tubuh. 
Sesi 4, syukur profesi guru. Dibagi 3 kelompok, diminta menggambar 2 gambar, jadi ada 6 gambar: 1) orang lumpuh/ strok, 2) orang jalan kaki, 3) orang naik motor, 4) orang bawa mobil, 5) rumah besar bagus, 6) tempat-tempat wisata di eropa (poster session). Atau pelatih sudah menyiapkan gambar-gambar itu di laptop dan ditayangkan. Gambar-gambar tersebut dipasang berurutan di dinding. Peserta mengomentari gambar itu (poster comment). Pelatih mengomentari hasil diskusi dan karya kelompok/ gambar.  
Game bawa alat sesuai NAMA

Hari 5
Outbound 
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