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Nume și prenume:Pompaș Ștefan Silviu 

Scoala – “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni, jud. Neamț, România 

Localitatea și țara în care s-a desfășurat cursul: Alcala de Henares, Spania 

Organizatorul cursului: Cervantes Training 

Perioada de desfășurare a cursului: 06-12 Aprilie 2019 

Titlul cursului:  Coaching in educational contexts to reduce early school leaving 

Partea A 

Vă rugăm să marcați răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări: 

1. Recomandați cursul de formare la care ați participat și altor persoane?

X  DA  NU 

2. Cum apreciați conținutul cursului?

 SLAB      SATISFĂCĂTOR      X  FOARTE BUN         EXCELENT 

3. Cum apreciați materialele de curs?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE    X FOARTE BUNE  EXCELENTE 

4. Cum apreciați condițiile de cazare?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE    X FOARTE BUNE    EXCELENTE 

5. Doriți sa mai participați si la alte activități organizate prin programul Erasmus+?

X DA  NU 
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Partea B 

1. Cum s-a desfășurat activitatea de formare (organizare, materiale suport, program, 

formatori etc.)? 

 

Cursul de formare s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile în sesiuni de 4-5 ore, în limba 

engleză. Formatorii au fost foarte interesați în a cunoaște particularitățile fiecărui sistem de 

învățământ în parte (am avut colegi din Turcia, Finlanda, Austria) cât și motivele pentru care 

se produce fenomenul de abandon școlar timpuriu. Materialele de lucru ne-au fost prezentate 

pe videoproiector, am avut teme individuale pe care le-am diseminat în grupuri. În acest fel 

am făcut schimb de informații cu colegii din celelalte țări, totul având un caracter 

multinațional și intercultural.   

 

 

 

2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

 

Pregătirea s-a făcut atât individual cât și în grupul celor ce am aplicat pentru acest proiect 

de mobilitate. La școală s-au desfășurat cursuri de engleză, istorie și civilizație ale țării pe 

care am vizitat-o – Spania. 
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3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la cursul de 

formare? 

 

În primul rând am făcut cunoștință cu poporul spaniol, unul foarte degajat, primitor și 

tonic. Apoi, mi-am pus în valoare abilitățile de comunicare în limba engleză cu colegii din 

celelalte țări. Am făcut schimb de experiență cu colegii profesori, am lucrat de multe ori în 

echipă, am învățat să gestionăm situațiile de stres ce pot apărea în timpul orei. Totodată, 

am luat contact cu o nouă tehnică de relaxare, pe care nu o cunoșteam până atunci, numită 

EFT (Emotional Freedom Tehnique). 

 

4. Cum a răspuns activitatea de formare la nevoile dvs de dezvoltare profesională/ 

personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

 

Am învățat că nu poți fi un profesor implicat dacă actul educational se desfășoară sub 

imperiul stresului. Am mai învățat că elevii nu învață de la oamenii pe care nu-i plac, 

așadar trebuie să te apleci spre nevoile reale ale acestora. Am mai învățat că profesorul 

trebuie să fie un actor bun și implicat (de fapt știam acest lucru, dar mi s-a confirmat). 
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5. Vă rugăm să descrieți activitățile de diseminare pe care le-ați realizat; 

 

Nr

. 

crt

. 

Data 

TIPUL  ACTIVITĂȚII 

Material  prezentat 
Diseminare 

Activitate 

la 

clasă/grup/

școală 

1. 21.01.2019 

03.03.2020 

22.01.2020 

Articol în ziarul Vestea 

Articol în ziarul Vestea 

Articol în ziarul Mesagerul 
Act. la nivel 

național 

https://vestea.net 

 

https://mesagerulneamt.

ro 

 

2. 11.06.2019 Consiliul Profesoral al școlii Ruseni Act. la nivel 

local 

Masă rotunda 

Power Point 

3. 03.09.2019 

15.09.2019 

Elaborarea unui ghid de intervenție în 

situații de părăsire timpurie a școlii, a 

bullying-ului și a violenței în mediul 

școlar. 

Act. la nivel 

local 

Masă rotunda 

Chestionare 

părinți/elevi 

Interviuri cu profesorii 

4. 31.10.2019 

01.11.2019 

Parteneriat internațional bilateral cu 

Inst. Pedagogic Văsieni, Raionul 

Telenești, Rep. Moldova 

Activitate 

internaționa

lă 

Power point 

Workshop 

5. 15.11.2019 Proiect “19 zile împotriva violenței” 
Act. la nivel 

local  

Masă rotundă cu elevii 

cls. V-VIII 

Postere, afișe 

6. 05.12.2019             

Întâlnirea elevilor cls. V-VIII cu preotul 

paroh, pe tema violenței 

            

Act. la nivel 

local 

Masă rotunda 

 

 

 

 

https://vestea.net/
https://mesagerulneamt.ro/
https://mesagerulneamt.ro/
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6. Cum ați integrat competențele dobândite la curs în activitatea didactică? Vă 

rugăm să exemplificați. 

 

Nr.

crt. 

Data ACTIVITATE PARTICIPAN

ȚI 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1. 15.09.2019 Elaborare ghid interveție 

în situația părăsirii 

timpurie a școlii, a 

bullying-ului și a 

violenței în mediul școlar 

Toate cadrele 

didactice 

participante la 

curs 

Prezentarea ghidului în 

ședințele și lectoratele cu 

părinții. 

2. 31.10.2019- 

01.11.2019 

Prezentare program 

Erasmus+ în cadrul 

parteneriatului bilateral 

cu I.P. Văsieni, raionul 

Telenești, Rep. Moldova 

9 cadre didactice 

din cadrul școlii 

Ruseni 

26 cadre 

didactice din 

Rep. Moldova 

 

3. 15.11.2019 Participarea cu un grup 

de elevi ai școlii la 

campania “19 zile de 

prevenire a abuzurilor și 

a violenței asupra 

copiilor și tinerilor”, în 

parteneriat cu FICE 

România 

 

60 de elevi și 10 

cadre didacrice 

 

Atitudine pozitivă 

 

Empatie 

 

Corectarea comportamentelor 

deviante cauzate de frustrări 

sau stres. 

4. 05.12.2019 Întâlnirea elevilor de la 

gimnaziu cu preotul 

paroh al satului pe tema 

violenței fizice, dar și 

verbale. 

 

 

30 de elevi 

Empatie 

Respect 

Smerenie 

Ajutor reciproc 
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7. Ați întâlnit dificultăți (înainte, în timpul sau după participarea la cursul de 

formare)? 

 

 

Nu am întâmpinat niciun fel de dificultate, elevii și cadrele didactice implicate fiind 

deosebit de receptivi și încântați de rezultatele și feedback-ul obținute. Un aspect mai puțin 

plăcut a fost întreruperea cursurilor școlare, din cauza situației epidemiologice. 

 

 

8. În ce măsură ați reușit să realizați activitățile propuse în formularul dvs de 

candidatură? Vă rugăm să detaliați. 

 

Activitățile propuse au fost în cea mai mare parte realizate cu și pentru elevii școlii unde 

predau. Au aflat lucruri noi despre un popor latin (cel spaniol), despre locurile 

reprezentative ale capitalei Madrid, despre modurile în care elevii din alte țări relaționează 

și învață. Au mai aflat că este grozav să cunoști o limbă de circulație internațională cu care 

să te poți descurca aproape în orice situație. 

 

Prin activitățile derulate mai sus elevii au devenit mai înțelegători și sensibili la problemele 

cotidiene, au dat dovadă de empatie în momentele mai dificile și și-au dat seama că numai 

prin educație și școală pot avea un loc de muncă mai bine plătit, pot călători și astfel pot 

trăi noi experiențe pozitive în viitor. 

 

 

 

  Data,  

 

 20.09.2020                                                                                           Semnătura, 

                                                                                                 Prof. Pompaș Ștefan Silviu 


