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Sesi 1, strategi index card match. Ice breaking membuat angka 1-9 dengan kepala, tangan, kaki, dan tubuh. 
Pelatih sudah menyiapkan 30 kartu berbeda warna, 2 warna. 1 warna 15 pertanyaan, 1 warna 15 jawaban. Peserta dibagi 2 kelompok. 1 kelompok menerima kartu pertanyaan, 1 kelompok menerima kartu jawaban. 

Peserta diminta menemukan jawaban/ pertanyaan yang cocok, dan jika sudah ketemu, duduk berdampingan. Peserta membacakan pertanyaan dan jawaban, pelatih mengamati apakah benar atau salah. Peserta menempelkan pos it ke dinding.  

Pelatih menanggapi materi sesi satu. 

Sesi 2, strategi information search dan chalk talk. Ice breaking suara hewan milik saya ada di kelipatan berapa. 

Peserta dibagi 3 kelompok. Setiap kelompok membaca materi HAM dari buku atau dari internet di HP, bab yang berbeda. Kelompok membuat pertanyaan analitis yang dituliskan di kertas plano dan ditempelkan di dinding. 

Anggota kelompok menjawab pertanyaan kelompok lainnya dengan cara menuliskan di bawah pertanyaan dan menuliskan inisial nama di akhir jawaban (tugas individu).  

Kelompok mengambil kertas plano dan mendiskusikan jawaban teman-temannya. Perwakilan kelompok menjelaskan rangkuman jawaban. Kelompok lain menanggapi. 

Pelatih menanggapi hasil diskusi. 

Sesi 3, strategi poster comment dan concept map. Ice breaking berbaris 3 barisan dengan urutan paling depan: usia, paling lama jadi guru, paling lama jadi kepsek, paling jauh asal sekolahnya, dll. 

Peserta dibagi 3 kelompok. Peserta mengamati 2 gambar kekerasan di sekolah: guru ke murid dan murid/ orangtua ke guru, di dinding dan mendiskusikannya dengan anggota kelompok. Diskusi difokuskan pada menjawab: 1) apa masalahnya, 2) kenapa terjadi masalah, 3) apa saja solusi masalah tersebut. Jawaban dituliskan dalam bentuk pohon, gambar, peta konsep, di kertas plano dengan spidol warna.

2 orang perwakilan peserta membawa dan menjelaskan hasil kerjanya ke kelompok lainnya secara bergantian. Anggota kelompok bertanya, menanggapi, penjelasan kelompok lainnya. 

Pelatih memberikan komentar atas hasil kerja dan diskusi kelompok.   

Sesi 4, strategi bilboard ranking dan the power of two. Ice breaking bawa alat sesuai nama. 

Temanya adalah dilema kepala sekolah. Pelatih memancing peserta menyebutkan dilema sebagai kepala sekolah terkait guru-gurunya. 

Peserta mengurutkan: 1) guru ikut pelatihan, 2) guru melanjutkan S2/S3, 3) guru ikut pelatihan, 4) guru mengajar, 5) guru izin pindah mengajar, dalam secarik kertas. 

Peserta mendiskusikan urutannya dengan urutan hasil 4 temannya (berkelompok), sampai disepakati urutan yang sesuai dengan pendapat berlima. Terbentuk 6 kelompok. 

Seorang peserta menuliskan urutan hasil diskusi kelompok di papan tulis. Perwakilan kelompok menjelaskan alasan urutan yang mereka buat. 
  
Pelatih memberikan komentar atas hasil kerja dan diskusi kelompok.  

PENUTUP

Pelatih meminta peserta menyampaikan kesan pelatihan dalam satu atau dua kata. 

TRIMA KASIH  

