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OBIECTIV GENERAL:

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE MANAGEMENT AL STRESULUI ȘI

AL CONFLICTELOR, ÎN ACORD CU PSIHO-PEDAGOGIA ACTUALĂ, ÎN

SPAȚIUL CULTURAL-EDUCAȚIONAL SPANIOL.

1.1 identificarea simptomelor stresului/conflictului, a 

efectelor, a cauzelor, a tipurilor de manifestări

generate;

1.2 utilizarea abilităților de mediere și manifestare a 

empatiei pentru ameliorarea situațiilor conflictuale;

1.3 dezvoltarea abilităților de transformare a 

stresului/ conflictului în momente de învățare;

1.4 cultivarea inteligenței emoționale și sociale în sine 

și în ceilalți pentru managementul eficient al 

conflictului/ stresului;

1.5 integrarea în curriculum a strategiilor europene

de management al conflictului/ stresului și adaptarea

acestora la nevoile CTGA.

Obiective specifice:



PRIN OBIECTIVELE LUI, ACEST CURS CULTIVĂ CADRELOR DIDACTICE ABILITATEA DE A

PROMOVA UN MEDIU MAI DINAMIC ȘI CREATIV ÎN CLASĂ, ÎN IDEEA DE A STIMULA

INTERESUL ELEVILOR PENTRU ȘCOALĂ.

 -Încurajează învățarea, indusă printr-o serie de activități și experiențe menite să 
promoveze o stimă de sine mai mare a elevilor, crește implicarea acestora și 
creează o mai mare coeziune între profesori, elevi și familiile lor;

 -Înlesnește înțelegerea și identificarea de strategii pentru combaterea 
abandonului școlar timpuriu, a relațiilor negative școală-familie și a semnelor 
timpurii de burn-out prin activități practice de curs;

 -Asigură transferul unor cunoștințe diversificate despre modul în care 
creativitatea, comunicarea îmbunătățită și abilitățile relaționale sporite pot fi 
aliați eficienți în favorizarea unei experiențe școlare mai semnificative.

Europass Teacher Academy, Italia 



CONȚINUTURI-CHEIE:  

 Ziua 1 – Introducere, așteptări curs, prezentări ale școlilor participanților; analiza SWOT pentru 
profesori, definiția școlii pozitive;

 Ziua 2 – idei practice pentru asigurarea unui mediu pozitiv în clasă; organizarea grupului de 
mediere; activitate de grup ca resursă pentru profesorii activi: poveste suprarealistă prezentată în 
imagini; mică excursie cu grupul;

 Ziua 3 – definiție burn-out: simptome, factori care duc la propagarea lui, idei pentru prevenție;
matricea Eisenhower; activitate practică în sprijinul cunoașterii în interiorul grupului;

 Ziua 4 –definiție conflict, surse de producere; strategii de management efectivă al conflictelor; 
organizarea grupului de mediere în școală;

 Ziua 5 –definiție Mindfulness, beneficii asupra sănătății, principalele tipuri de Mindfulness; strategii
de Mindfulness pentru creșterea atenției, motivației, performanțelor academice și a bunăstării 
emoționale; exerciții practice de relaxare; proiect final de evaluare; certificare;

 Ziua 6 –excursii/activități culturale.



COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI DOBÂNDITE/ÎMBUNĂTĂȚITE

 capacitate crescută de identificare a simptomelor de stres/conflict, a efectelor, a cauzelor, a 
tipurilor de manifestări generate de acestea; 

 abilități dezvoltate de comunicare eficientă, de mediere, de manifestare a empatiei pentru
ameliorarea situațiilor conflictuale și pentru a îmbunătăți relațiile școlare;

 capacitate crescută de cultivare a inteligenței emoționale/sociale în sine /în ceilalți pentru
managementul eficient al conflictului/stresului

 înțelegerea noțiunii de motivație și stimularea ei personală și în ceilalți, cu ajutorul activităților 
practice care întăresc coeziunea grupului și consolidează echipa;

 abilitatea de a înțelege noțiunea de burn-out și tehnici de prevenire și combatere a acestuia;

 capacitatea de a sprijini, în activitatea școlară, creativitatea, gândirea critică și colaborarea.

 strategii educaționale europene de management ale conflictului/stresului integrate în

curriculum și adaptate la nevoile CTGA.
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CE NE PROPUNEM…

REZULTATE EDUCAȚIONALE

PLAN DE ACTIVITĂȚI pentru crearea unui mediu școlar relaxant și
neconflictual

 -1 ghid de instrumente educaționale: 2 ppt. informare; 2 articole diseminare; 
2 lecții CO („Tehnici de management al stresului și actelor de bullying prin
maximizarea / potențarea inteligenței emoționale”; „Tehnici de reglare
emoțională pentru gestionarea stresului”);

 -2 proiecte dezbatere - „Conflictul ca oportunitate de creștere”; „De la stres
și conflict la părăsirea școlii – Experiența mea: Lecție de viață”;

 -1 articol – „Tehnici de comunicare utilizate în spațiul educațional european
cu adolescenții în situații de stres”;

 -1 procedură pentru combaterea actelor de violență / bullying, destinată
elevilor / părinților, într-un format prietenos;

 -1 Trusă de prim-ajutor emoțional.

Aceste rezultate vor fi obținute în colaborare cu participanții la mobilitatea din Berlin.



 În final, dorim să 
mulțumim colegelor 
care au făcut să 
existe acest proiect, 
Marinela şi Florina, 
fără de care, 
activitatea noastră 
profesională nu ar 
mai fi fost atât de 
palpitantă…

 Vă îmbrățișăm și vă 
apreciem !


