
NEWSLETTER
Nr. 2

Perspective ale ghidului CoDe

Ghidul privind bunele practici în coaching se află în 
atenția partenerilor din cadrul proiectului CoDe încă 
din anul 2020, având în vedere studii ample asupra 
tehnicilor, precum și o abordare bazată pe studii 
de caz al căror scop este de a oferi o perspectivă 
aprofundată asupra ceea ce presupune coaching-ul 
în contexte educaționale. 

În acest context, partenerii proiectului din Letonia, 
Croația, Marea Britanie, Cehia, România și Cipru au 
suspus analizei următoarele tehnici de coaching: 

1. Metoda Hamburger, care reprezintă o 
modalitate eficientă și constructivă de a comunica 
mesaje sau critici. Metoda își propune să evidențieze 
comportamente și performanțe, având în vedere, în 
același timp, protejarea stimei de sine a individului 
și creșterea receptivității față de schimbarea 
comportamentelor problematice. 

2. Modelul Pendleton, cu un principiu fundamentat 
pe oferirea de feedback constructiv prin sublinierea 
comportamentelor pozitive, pe întărirea acestor 
comportamente și pe încurajarea discuțiilor 
privind atingerea rezultatelor dorite și a analizei, în 
retrospectivă, a modului în care a acționat individul 
în anumite împrejurări. 

3. Cum identificăm nevoile de coaching?, un 
instrument care îi ajută pe subiecții coaching-ului să 
reflecteze asupra și să își identifice propriile nevoi de 
coaching odată cu inițierea unei relații de coaching. 
Înainte ca dialogul inițial cu un coach să aibă loc, 
este important ca persoana vizată de coaching 
să reflecteze asupra proriilor practici pentru a-și 
identifica propriile nevoi de coaching. 

4. Crearea unui mediu optim de coaching, o 
tehnică a cărei scop este a defini caracteristicile 
unui astfel de mediu. 

5. Lucrul cu imagini pentru a accesa intuiția 
și pentru a coborî în profunzime, o tehnică ce 
își propune să deschidă noi porți spre intuiție, să 
dezvolte percepția și, în ultimă instanță, să aducă la 
suprafață soluții creative. 

6. Emoție versus informație, o tehnică creativă ce 

îi încurajează pe beneficiarii ședințelor de coaching 
să își conștientizeze implicarea emoțională în luarea 
deciziilor profesionale. 

7. Modelul competenței ca bază pentru coaching 
și mentorat, ce are ca scop stabilirea etapelor care 
facilitează procesul de coaching.

8. Metafora, o tehnică al cărei scop este de a-l 
ajuta pe beneficiarul sesiunilor de coaching să își 
conștientizeze rolul în instituția în care lucrează. 

9. Îmbunătățirea relațiilor, o tehnică ce permite 
definirea așteptărilor, înțelegerea acțiunilor și 
a reacțiilor în relație cu ceilalți colegi. Tehnica 
presupune realizarea unor modelaje din plastilină, 
a căror semnificație este explicată în etapa finală a 
sesiunii de coaching. 

10. Arborele muncii și al vieții este o tehnică 
ce susține, prin reflecție, identificarea resurselor 
personale, a experiențelor pozitive și negative, 
a slăbiciunilor / punctelor tari, precum și a 
oportunităților care permit progresul personal. 
Aceste demersuri permit, ulterior, identificarea 
opțiunilor și a direcțiilor de dezvoltare personală și 
profesională. 

11. Ascultarea activă este o tehnică ce promovează 
și orientează, așa cum sugerează însăși denumirea 
sa, concentrarea deplină și ascultarea cu toate 
simțurile pe parcursul sesiunilor de coaching. 

12. Modelul GROW, ce susține învățarea 
din propriile experiențe: reflecție, înțelegere, 
identificarea obiectivelor și a demersurilor pentru 
atingerea acestora.

13. Reflectarea, un proces de parafrazare și 
de reformulare a sentimentelor și cuvintelor 
vorbitorului. Scopul este de a-i permite acestuia să 
își „audă” propriile gânduri, să conștientizeze ceea 
ce spune și simte, într-un mediu deschis, stimulativ 
pentru comunicare.

14. Timp pentru gândire. Această tehnică este 
fundamentată pe o premisă și pe o întrebare. 
Premisa este: „Calitatea a tot ceea ce facem depinde 



de calitatea gândirii care are loc înaintea acțiunii.” 
Întrebarea care se naște, în consecință, este: „De ce 
este necesar pentru ca oamenii să se ajute reciproc 
să gândească bine pentru ei înșiși?”

15. Roata vieții, o tehnică de conștientizare a 
participanților, pentru a-i ajuta să își planifice o viață 
care le va aduce mai multe satisfacții și care este mai 
aproape de ideea lor de echilibru. De asemenea, 
tehnica sprijină identificarea priorităților în stabilirea 
obiectivelor. 

16. Coaching-ul bazat pe interacțiune (IFC), 
un model experențial de coaching, menit să 
îmbunătățească rezultatele învățării. Este un proces 
ciclic, în care profesorii lucrează cu un coach 
pentru dezvoltarea competențelor de facilitare 
a interacțiunilor elev-profesor. În procesul de 
coaching, profesorul va conștientiza interacțiunile 
care îi permit lui însuși să învețe, să își dezvolte 
abilitățile și pe care, ulterior, le va transfera în propria 
practică profesională.

17. Coaching-ul experențial (PBC) reprezintă un 
model menit să promoveze acțiuni și comportamente 
care susțin învățarea ce are loc în sala de clasă. 
Construirea „punților” dintre activitățile de învățare, 
formularea unor instrucțiuni scurte sau modul în 
care le răspundem copiilor atunci când aceștia 
inițiază comunicarea sunt câteva exemple de astfel 
de practici.

18. Modelul SMART de coaching, un acronim 

pentru cuvintele specific, measurable (măsurabil), 
achievable (realizabil), realistic (realist) și timey 
(încadrat în timp). Modelul SMART îi ajută pe 
beneficiarii săi să își stabilească obiective și să creeze 
un plan de acțiune conform definiției modelului. 

19. Echipe care reflectează, o tehnică ce 
promovează abordarea reflexivă a propriei practici 
profesionale, stimulează lărgirea orizontului de 
percepții a situațiilor și de soluții pedagogice.

Pentru a asigura calitatea conținuturilor din ghidul 
dezvoltat în cadrul proiectului CoDe, partenerii 
derulează, în acest moment, o etapă de evaluare inter 
pares a rezultatelor cercetării. CARDET, instituția 
parteneră pentru varianta digitală, interactivă a 
ghidului, elaborează designul materialului. 

Vizitele de învățare din Croația și România vor 
crea noi oportunități de exersare a tehnicilor de 
coaching ca practică de dezvoltare profesională 
adaptată mediului educațional, contribuind, astfel, 
la atingerea obiectivelor proiectului.
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