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OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea competențelor de 
coaching, în acord cu psiho-pedagogia
actuală, în spațiul cultural-educațional
italian.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 conștientizarea rolului de 
profesor/coach și a implicațiilor sale în
cadrul echipei/școlii/ comunității;

 cultivarea tehnicilor de  comunicare
asertivă, mindfulness și colaborare în
cadrul comunității școlare;

 identificarea și utilizarea tehnicilor
actuale de maximizare a potențialului și
de valorizare a sinelui.



OBIECTIVE CURS
Dobândirea de către profesori a unui anumit nivel de 
conștiință de sine cu privire la rolul lor, abordarea lor cu 
privire la predat și conștientizarea faptului că fac parte 
dintr-o  echipă mai mare, cu scopul  prevenirii stresului 
și promovarea unui echilibru sănătos între viață și 
profesie, satisfacție și eficiență.

 Participarea la exerciții de dinamică a grupului dar și  
de experimentare într-un spațiu internațional, 
experimentând tehnici utile de comunicare, 
sănătate mentală și tehnici creative de 
management la nivel personal, emoțional și social.

Europass Teacher Academy, Italia 



CONȚINUTURI-CHEIE: Motto: 

,, Două virtuți ar trebui să nu le pierdem niciodată: curajul de a ne 
înfrunta propriile slăbiciuni și puterea de a ne trăi propriile emoții ".    

Michelangelo 

 Conștientizarea rolului  de profesor 
și  ceea ce înseamnă să faci parte dintr-
o echipă mai mare;

 Promovarea echilibrului între viață și 
profesie, satisfacție și eficiență ca scop 
în prevenirea stresului la locul de 
muncă;

 Stabilirea unor limite sănătoase 
pentru a face față suprasolicitării și   
deconectarea completă atunci când 
orele de curs se termină;

 Reînnoirea stilului de predare, 
maximizarea calităților, îmbunătățirea 
activității ca profesor;

Practicarea unor tehnici eficiente de 
comunicare și atenție, folosind 
instrumente creative de management.



COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI DOBÂNDITE

•Capacitate crescută de cultivare a tehnicilor
de comunicare asertivă, mindfulness și 
colaborare în comunitatea școlară.

•Conștientizare crescută a rolului de profesor
și a implicațiilor acestui rol în cadrul școlii.

•Capacitate crescută de identificare și 
utilizare a tehnicilor actuale de maximizare
a potențialului și de valorizare a sinelui.



FLORENȚA 



PISA, SAN GIMIGNANO, SIENA, VIAREGGIO



Instantanee - Curs, prietenie, absolvire…



REZULTATE EDUCAȚIONALE 

• 1 ghid de instrumente educaționale:
- 2 ppt. informare; 
- 2 articole diseminare; 
- 2 lecții CO - „Tehnici de Coaching prin potențarea stării de mindfulness în
mediul școlar”; „Tehnici pentru medii educaționale incluzive prin 
maximizarea potențialului individual”
• 1 articol – „Maximizează-ți potențialul!”;
• 1 set Tehnici Teambuilding: Conectare și cooperare;
• 1 Modul pentru Consiliere și Orientare – „Tehnici de Coaching; Design-ul 

planurilor de intervenție pentru incluziune / Tehnici de Incluziune”
• Trusă tactică de prim-ajutor al celor de lângă tine.

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



Butterflies CANNOT see their wings,

but the rest of the world CAN. 

YOU ARE BEAUTIFUL AND,

WHILE YOU MAY NOT  SEE IT, WE CAN !

Fluturii nu își pot vedea aripile, dar restul lumii POATE! 

Ești FRUMOS și, chiar dacă  nu poți vedea asta, noi PUTEM! 


