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A ȘASEA ACTIVITATE DE ÎNVĂŢARE

NICOSIA, CIPRU, 24 – 26 mai 2022

Gabriela Conea, Irina Prodan, Aura Țabără, Eliza Ilie
Inspectoratul Şcolar Judeţean IaşiIaşi, iunie 2022



SCOPUL PROIECTULUI

să analizeze experiența și cele mai bune practici ale țărilor partenere în

utilizarea coaching-ului ca instrument pentru gestionarea mai eficientă a

schimbărilor și crearea unui mediu de susținere pentru creştere;

 identificarea oportunităților pe care le oferă coaching-ul pentru dezvoltarea

angajaților și colaborare.



REPERELE ACTIVITĂŢII

 INSTITUŢIA PARTENERĂ: CARDET - Center for the Advancement of Research

& Development in Educational Technology (https://www.cardet.org/)

 PARTICIPANŢI:

 Prof. Gabriela Conea – inspector școlar pentru proiecte educaționale

 Prof. Irina Prodan – inspector şcolar pentru limbi moderne

 Prof. Aura Țabără – inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane

 Prof. Eliza Ilie – inspector școlar pentru istorie și discipline socio-umane

 PERIOADA MOBILITĂŢII: 24 – 26 mai 2022



ZIUA 1 – Marţi, 24 mai 2022

 Prezentarea instituției și a participanților – CARDET;

 Coaching în și dincolo de educație – cazul Ciprului;

 Coaching în școli – studiu de caz: proiectul FEINAMC – copiii ca 

mentori; 

 Coaching în organizații – studiu de caz: proiectul LearnGen și 

mentoratul inversat;

 Sesiune de reflecție.



ZIUA 2 – Miercuri, 25 mai 2022

 Coaching în organizații – studii de caz: INNOVADE LI, 

Genestial Technology Solutions;

 Coaching în școli – studii de caz: proiectul School 

Wide Positive Behaviour Support - SWPBS; proiectul 

Promoting Teachers’ Well-Being Through Positive 

Behaviour Support in Early Childhood Education; 

proiectul Positive Behaviours Support in Early 

Childhood Education and Care;

 Atelier de lucru: Modelul PERMA;

 Sesiune de reflecție.



ZIUA 3 – Joi, 26 mai 2022

 Mentoratul prin ochii managerului de resurse umane;

 Mentoratul prin ochii mentorului;

 Mentoratul prin ochii subiectului procesului de mentorat;

 Coaching-ul transpus în ecranizări – cazul filmului The 

Intern;

 Sesiune de încheiere.



CE AM ÎNVĂŢAT?

 Modeul PERMA (emoții pozitive, implicare, 

relații, sens, realizări);

 „Apogeul sinelui” – tehnică de evidențiere a 

calităților personale prin relatarea unui succes 

personal;

 Coaching și (nu vs.) mentorat – abordări

complementare în devenirea personală și 

profesională.
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