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PRIMA ACTIVITATE DE ÎNVĂŢARE

SHEFFIELD, MAREA BRITANIE, 27-31 ianuarie 2020

Mihaela Mariana Ţura
Irina Prodan

Inspectoratul Şcolar Judeţean IaşiIaşi, 03 februarie 2020



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: Learn Sheffield (https://www.learnsheffield.co.uk/)

 PARTICIPANŢI:

 Prof. Mihaela Mariana Ţura – Inspector Şcolar General Adjunct

 Prof. Irina Prodan – Inspector şcolar pentru limbi moderne

 PERIOADA MOBILITĂŢII: 27-31 ianuarie 2020

https://www.learnsheffield.co.uk/


ZIUA 1 – Marţi, 28 ianuarie 2020

 09.30 – 13.00: Întâlnire de lucru – Learn Sheffield;

 13.30 – 15.30: Vizită la UTC Sheffield;

 16.30 – 17.30: Timp de reflecţie.



ZIUA 2 – Miercuri, 29 ianuarie 2020

 09.10 – 10.30: Întâlnire cu reprezentanţii NHS;

 11.00 – 13.00: Vizită la Twinkl;

 13.30 – 15.30: Vizită la Hunters Bar Junior School;

 16.30 – 17.30: Timp de reflecţie.



ZIUA 3 – Joi, 30 ianuarie 2020

 09.15 – 13.00: Întâlnire de 

lucru – Learn Sheffield: sinteza

activităţilor de coaching;

 13.30 – 15.30: Pregătirea

activităţilor de formare şi a 

colecţiei de resurse;

 17.00 – 21.00: Vizită la 

Crucible Theatre.



CE AM ÎNVĂŢAT?

Coaching-ul este…

 un parteneriat profesional;

 non-ierarhic;

 o modalitate de a explora potenţialul fiecărui individ, prin conversaţii atent structurate, care îl

pot conduce la identificarea problemelor / soluţiilor; 

 o modalitate de a reflecta problema înapoi către individ. Astfel, coach-ul îi arată persoanei că o 

valorizează şi că îi acordă încredere pentru luarea celei mai bune decizii;

 un proces de stabilire a obiectivelor personale, a căror realizare este discutată pe parcursul mai

multor sesiuni.

 un exerciţiu de ascultare activă, de deschidere şi de încredere reciprocă.



CE AM ÎNVĂŢAT?

 Modelul GROW;

 Tehnica utilizării fotografiilor în sesiunile de coaching;

 Coaching la nivel de microsistem;

 Modelul Lumina Spark.
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