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Obiective generale şi specifice

Dezvoltarea competențelor de management al stresului și al conflictelor/bullying-ului, în
acord cu psiho-pedagogia actuală, în spațiul cultural-educațional german

• OS1 - identificarea simptomelor stresului/conflictului/bullying-ului, a efectelor, a cauzelor
și a tipurilor de manifestări generate;

• OS2 - utilizarea abilităților de mediere și manifestare a empatiei pentru ameliorarea
situațiilor conflictuale;

• OS3 - dezvoltarea abilității de transformare a stresului/ conflictului/ bullying-ului în
momente de învățare;

• OS4 - cultivarea inteligenței emoționale și sociale în sine și în ceilalți pentru
managementul eficient al conflictului/ stresului/ bullying-ului;

• OS5 - integrarea în curriculum a strategiilor europene de management al conflictului/ 
stresului/ bullying-ului și adaptarea acestora la nevoile Colegiului Tehnic “Gheorghe 
Asachi”.



Prin OBIECTIVELE cursului crește abilitatea profesorilor de a:

• recunoaște agresiunea relaţională şi bullyingul - abordări la nivelul şcolii pentru a 
conştientiza aceste comportamente şi a le preveni;

• derula activităţi practice pentru a determina o stare de bine, coeziunea grupului şi
sensul de apartenenţă la o comunitate şcolară care are în vedere şi latura emoţională;

• înţelege dinamicile grupului şi a felului cum acestea afectează activitatea la clasă;

• înţelege conceptele de “tensiuni”, “alianţe” şi “lupte relaţionale” între elevi, care pot 
interfera cu procesul de învăţare şi crea un mediu şcolar nefavorabil;

• recunoaște tipuri de conflict şi de a înțelege oportunitatea utilizării lor pentru a evolua;

• înţelege mai bine nevoile emoţionale ale elevilor şi comportamentele acestora;

• promova relaţii mai stranse în clasă şi un climat mai bun în şcoală- atât pentru
profesori cât şi pentru elevi.
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CONŢINUTURI-CHEIE:

• Ziua 1- dinamica grupului; rezultate pozitive și negative ale conflictului; 
comportament agresiv, bullying; activități practice de promovare a 
conștientizării;

• Ziua 2- coeziunea clasei, teambuilding, conflictul ca oportunitate de creștere; 
ascultarea activă și reformularea;

• Ziua 3- empatia; ascultarea activă și reformularea ca instrumente eficiente de 
atenuare a conflictului/ consolidare a relațiilor;

• Ziua 4- strategii de mediere; activități practice/ experiențiale;

• Ziua 5- simulare și gestionare a conflictului pentru crearea unui mediu
emoțional sănătos;

• Ziua 6- evaluare, certificare, excursii/activități culturale.



Competenţe şi abilităţi dobândite

• Conflictul: cauze, manifestări şi cum poate fi acesta transformat într-
un moment educaţional

• Modalităţi practice de a incorpora managementul conflictelor în
curriculum

• Mijloace practice efective pentru construirea unor relaţii şcolare şi
comunitare mai bune

• Abilităţi de inteligenţă emoţională şi socială- cum pot fi 
îmbunătăţite şi adoptate atât la nivel personal cât şi în ceilalţi



Inteligenţa emoţională (EQ, emotional 
quotient) descrie abilitatea de a 

• monitoriza propriile emoţii şi pe cele
ale celor din jur,

• distinge şi denumi corect diferite
emoţii,

• utiliza informaţiile astfel obţinute
pentru a ghida gândirea şi
comportamentul şi a-I influenţa pe 
cei din jur.

• Inteligenţa emoţională poate fi 
învăţată şi aprofundată.

• Are un impact masiv asupra
activităţilor de grup (învăţare).

Abilităţile
sociale

Autoreglarea

MotivaţiaEmpatia

Cunoaşterea
de sine



Strategii practice folosite la clasă
Ascultarea activă - Învăţarea prin cooperare



Cursul- experienţă
educaţională, 
profesională dar şi
culturală



Ce ne propunem? Rezultate educaționale

PLAN DE ACTIVITĂȚI pentru crearea  unui mediu școlar relaxant și neconflictual 

• un ghid de instrumente educaționale: 
Două prezentări (.ppt) de informare; 
Două articole pentru diseminare; 
Două lecții CO („Tehnici de management al stresului și actelor de bullying prin maximizarea / 

potențarea inteligenței emoționale”; „Tehnici de reglare emoțională pentru gestionarea
stresului”);

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

• un articol – „Tehnici de comunicare utilizate în spațiul educațional european cu adolescenții
în situații de stress”;

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

• o trusă de prim-ajutor emoțional.
Aceste rezultate vor fi obținute în colaborare cu participanții la mobilitatea din Barcelona.



Între trecut şi viitor, totul e 
posibil!


