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A DOUA ACTIVITATE DE ÎNVĂŢARE

ZAGREB, CROAȚIA, 14 – 16 septembrie 2021

Gabriela Conea
Irina Prodan

Inspectoratul Şcolar Judeţean IaşiIaşi, 27 septembrie 2021



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: Education and teacher training agency, Zagreb

(https://www.azoo.hr/)

 PARTICIPANŢI:

 Prof. Gabriela Conea – Inspector școlar pentru proiecte educaționale

 Prof. Irina Prodan – Inspector şcolar pentru limbi moderne

 PERIOADA MOBILITĂŢII: 14 – 16 septembrie 2021



 10.00 – 11.30: Prezentarea instituției și a participanților – ETTA;

 12.00 – 13.30: Tehnica Metaforei în coaching;

 14.30 – 16.00: Demonstrație – sesiune de coaching;

 16.30 – 17.00: Încheiere – reflecție, concluzii.

ZIUA 1 – Marţi, 14 septembrie 2021



ZIUA 2 – Miercuri, 15 septembrie 2021

 10.00 – 11.00: Compania farmaceutică JGL – prezentare model 

coaching;

 11.30 – 12.00: Vizită la Primăria orașului Rijeka;

 13.45 – 15.00: Demonstrație – Inscenario coaching – Linguae

School of Foreign Languages.



 9.00 – 9.30: Sesiune introductivă – reflecție asupra experiențelor 

de învățare din ziua 2;

 9.30 – 11.00: Tehnici de coaching – îmbunătățirea relațiilor;

 11.30 – 13.00: Impactul supervizării asupra competențelor 

personale și profesionale – feedback din partea participanților 

(videoconferință);

 13.00 – 15.30: Ședință tehnică

 16.00 – 17.00: Încheiere – reflecție asupra vizitei de învățare

ZIUA 3 – Joi, 16 septembrie 2021



CE AM ÎNVĂŢAT?

 coach-ul, spre deosebire de mentor, nu este specialist în domeniul în care activează individul;

 un coach nu va oferi niciodată soluții, sfaturi. Tehnica adresării întrebărilor într-o sesiune de 

coaching este fundamentală, pentru că individul va identifica singur soluțiile; 

 pot exista multiple „puncte de plecare” într-o sesiune de coaching: imagini, modele, figurine, 

povestiri;

 coaching-ul are ca scop identificarea, acceptarea / ameliorarea rolului individului în cadrul

unei organizații, relațiile cu ceilalți, funcționarea echipelor, atitudinea față de sarcinile de lucru

și față de colegi;

 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?

 Tehnica metaforei;

 Inscenario coaching;

 Coaching pentru ameliorarea relațiilor;

 Modelul GROW – ilustrat în practică.
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