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Nume și prenume: ROMAN BRÎNDUŞA 

Scoala – GIMNAZIALĂ „I. GR. TEODORESCU” RUSENI 

Localitatea și țara în care s-a desfășurat cursul: ALCALA DE HENAREZ- SPANIA 

Organizatorul cursului: 

CERVANTES TRAINING SL 

Perioada de desfășurare a cursului: 

6-12 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 curs de formare la care ați participat și altor persoane?

DA  NU 

2. Cum apreciați conținutul cursului?

 SLAB      SATISFĂCĂTOR        FOARTE BUN         EXCELENT 

3. Cum apreciați materialele de curs?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE     FOARTE BUNE  EXCELENTE 

4. Cum apreciați condițiile de cazare?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE     FOARTE BUNE    EXCELENTE 

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

DA  NU 
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Partea B 

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

formatori etc.)? 

 

Activitatea de formare s-a desfășurat parcurgând pașii logici în derularea evenimentelor:  

1. Înregistrarea cursanților; 

2. Primirea materialelor de lucru; 

3. Ruperea gheții și familiarizarea cu colegii din celelalte țări 

participante, în vederea cunoașterii reciproce a cursanților; 

4. În vederea familiarizării și pentru realizarea schimburilor 

interculturale s-a derulat mai întâi o activitate socioculturală:  

un tur complet  în Alcala , insoțiți de un ghid specializat care ne-

a oferit informații valoroase despre istoria și cultura din locațiile 

vizitate, deasemeni ni s-a oferit un tur complet în muzeul 

Cervantes (Patrimoniu Mondial );  

5. În zilele următoare s-au studiat documentele oficiale, privind 

politicile, măsurile și planurile de școlarizare privind diminuarea 

abandonului școlar . Acticvitatea s- a desfășurat sub formă de 

workshop-uri privind:  abandonul școlar timpuriu (ESL) și  

politicile U. E. cu privire la abandonul școlar, fiind privit ca o 

prioritate europeană.  

6. S-a abordat un subiect interesant privind stessul în predare, 

bolile cadrelor didactice dar și despre alternative pentru 

gestionarea stressului și puterea gândirii pozitive. Am învățat 

alături de un psihoterapeut clinician cum să folosim tehnici de 

predare de tip EFT (tehnici de eliberare emoțională). Apoi s-a 

lucrat  în perechi, pentru a exersa folosirea tehnicilor EFT în 

diminuarea ESL.  

7. În ultimile zile s-au exersat strategii de diminuare a abandonului 

școlar folosind EFT  și au avut loc discuții de clarificare. 

8. În ultima zi a avut loc evaluarea finală și înmânarea 

certificatelor.  
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2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

 

Activitatea de pregătire personală a avut loc pe trei paliere:  

 

1. Pregătirea lingvistică ( s-a realizat atât individual accesând site-uri interactive  pentru 

pronunție și conversație, pe diferite nivele de interes: http://www.britshcouncil.ro, 

https://www.talkenglish.com , am folosit ghidul practic de conversație român –englez, 

Ed. Teora, 1996 precum și „Engleza fără profesor” , Ed. Moldova, Iași, 1991, Dan 

Duțescu. Deasemeni pregătirea lingvistică s-a realizat și în comun, în Șc. Gim. “ I. Gr. 

Teodorescu”, cu trainerul desemnat în proiect ); 

 

2.Pregătirea propriu zisă a constat în căutarea de informații pentru deplasarea în locația 

în care avea să se desfășpoare activitatea (agenții de turism, google –mapp, planificarea 

călătoriei (stabilirea detalilir, consultarea ofertei transportatorilor aerieni, asigurarea 

călătoriei, etc)); 

 

3.Pregătirea culturală s-a realizat în Șc. Gim. “ I. Gr. Teodorescu”, cu trainerul 

desemnat în proiect, dar și individual. După primirea mailului de la formatori cu 

naționalitatea persoanelor din componența grupei, am studiat elementele culturale 

emblematice ale țărilor participante, mi-am însușit informații socio-culturale 

reprezentative despre țara noastra , deoarece noi reprezentam un mesager care o 

reprezemtam în timpul mobilității. Am strâns materiale de promovare a României în 

general și a Șc. Gim. “ I. Gr. Teodorescu” în particular, pentru a o face cât mai vizibilă 

în percepția celorlalți participanți. 

În cadrul studiilor academice postuniversitare de „Management și Marketing”, pe care 

le-am parcurs pe o perioadă de 2 ani, în cadrul F.E.EA, Universitatea “ Al. I. Cuza” din 

Iași,  am parcurs discipline care fac parte din pregătirea culturală în cadrul unei 

mobilități: “ Comunicare internațională”, “ Tehnici  și spirit de negociere”, “ Relații 

publice”, “ Diplomație”, “ Cultură și civilizație europeană” ); 

 

 

 

http://www.britshcouncil.ro/
https://www.talkenglish.com/


RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

 4 

3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la cursul de 

formare? 

 

   Activitatea de formare prin natura sa practică ne-a învățat cum să folosim intrumente 

variate pentru a crea o atmosferă specifică studiului identificând convingerile negative 

limitative, în rândul elevilor  și nu numai și transformarea lor în convingeri pozitive. Ne-

a sugerat să apelăm cu încerede de  câte ori se impune la ajutorul profesorilor de sprijin, 

psihologilor școlari, psihoterapeuți care prin experiența lor clinică ne pot oferi soluții 

eficiente în gestionarea emoțiilor negative cauzatoare de builling  în vederea  

eliminării/diminuării comportamentelor agresive în rîndul elevilor;  

 

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

personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

 

Activitatea de formare a oferit o bună oportunitate de învățare a unor lucruri noi pe care 

le pot aplica  la clasa de elevi ca și profesor diriginte sau  ca și cadru didactic la alte 

clase de elevi.  A reprezentat de asemeni o șansă reală de dezvoltare personală, 

schimburi de experiență, imbogățire lingvisică și culturală . Formatorii și-au arătat 

disponibilitatea de a ne oferi materiale suport și sfaturi și după terminarea cursului.  
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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. 11.06.2019  În cadrul CP. al Șc. Gim. “ I. 

Gr. Teodorescu” 

- activitate  locală în 

unitatae noastră 

de învățământ 

• Masă rotundă 

• Power point 

• Workshop 

2. 31.10-

2019-

1.11.2019 

În cadrul unui parteneriat 

bilateral cu I. P. Văsieni, 

Raionul Telenești, Republica 

Moldova 

- activitate 

internaționalăcu 

o altă școală 

• Power point 

• Workshop 

• Promovarea platformei e 

Twinning 

3. Octombrie 

2019 

În cadrul lectoratelor cu părinții 

- activitate  locală în 

unitatae noastră 

de învățământ 

• Pliante de promovare a  

proiectului mobilități de 

formare ERASMUS + 

KA101, „Instrumente 

pentru educație eficientă” 

4. 8.11.2019 În cadrul Cercului Pedagogic de 

la Colegiul Tehnic Forestier, 

Piatra Neamț 

- activitate  locală 

într-o altă 

școală 

• Personal talk 

• Schimb de experiență 

5. 28.11.2019 În cadrul Concursului regional 

interdisciplinar de chimie și 

științe „Ioan Zgârciu „ 

- activitate  

regională 

desfășurată la 

Colegiul 

Național Petru 

Rareș, Piatra 

Neamț 

• Discuții personale 

• Prezentare power point 

• Aplicare tehnici EFT 

6. 16-

22.01.2020 

Ziarul „Mesagerul de Neamț „ 
-activitate  locală 

• Publicare articol 
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7. 29.10.2019 

30.10.2019 

31.10.2019 

02.11.2019 

03.11.2019 

07.11.2019 

08.11.2019 

03.12.2019 

09.01.2020 

17.01.2020 

09.02.2020 

22.02.2020 

03.03.2020 

12.09.2020 

Promovarea proiectului și a 

cursului  „Coaching in 

educational contexts to reduce 

early school leaving” 

-activitate de 

promovare la nivel 

național 

• Fotografii 

• Imagini proiect 

8. 03.09.2019

22.02.2020 

 

Elaborarea unui ghid de 

intervenție în situații de părăsire 

timpurie a școli, a bullying-ului 

și a violenței în mediul școlar - activitate  locală în 

unitatae noastră 

de învățământ 

• Masă rotundă 

• Chestionare pentru elevi 

• Chestionare pentru 

profesori 

• Interviuri individuale /de 

grup cu profesorii 

• Interviuri individuale sau 

de grup cu părinții 

 

 

 

 

6. Cum ați integrat competențele dobândite la curs în activitatea didactică? Vă 

rugăm să exemplificați. 

 

Nr.c

rt. 

Data ACTIVITATE PARTICIPAN

ȚI 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1. 22.02.2020 Masă rotundă elevi avînd ca 

dezbatere ghidul de intervenție în 

Elevii cls  a V-a 

și aVI-a 

• Atitudine pozitivă 

• Limbaj asertiv 
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situații de violență și părăsire 

timpurie a școlii și a bulling-ului 

• Empatie și corectarea 

comportamentelor 

deviante 

Deși ne-am propus un număr mult mai mare de activități de implementare în activitatea didactică a 

noțiunilor dobândite, în urma participării la cursul „Coaching in educational contexts to reduce early 

school leaving”,datorită pandemiei, activitățile au fost suspendate.  

 

 

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

formare)? 

 

Da, doar după participare, datorittă pandemiei, deoarece nu am reușit să mai desfășor o 

parte din activitățile pe care mi le-am propus în dosarul de candidatură,  pentru 

exersarea tehnicilor de relaxare de tip EFT, deoarece acestea presupun contactul fizic și 

apropierea dintre persoane.  

 

 

 

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

candidatură? Vă rugăm să detaliați. 

 

În vederea diseminării și realizării follow-upului am parcurs punctual cele 4 activități pe 

care mi le-am propus după cum urmează: 

1. Activitate de diseminare în cadrul cercului pedagogic- 

obiectiv atins. 

2. Realizarea de pliante de promovare a proiectului și a 

cursului urmat- obiectiv atins. 

3. Prezentarea instrumentelor EFT și EPT colegilor din aria 

curriculară- am prezentat tuturor colegilor, în cadrul unui 

C.P. – obiectiv atins. 

4. Portarea pe facebook a activităților desfășurate în cadrul 

cursului „Coaching in educational contexts to reduce early 
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school leaving” – obiectiv atins. 

În vederea asigurării sustenabilității în anul de implementare am parcurs punctual cele 

4 activități pe care mi le-am propus după cum urmează: 

                                            1.Scrierea unui articol de specialitate – obiectiv atins (Ziarul 

Mesagerul). 

                                           2. Prezentarea în cadrul unui simpozion județean (am reușit 

prezentarea în cadrul unui simpozion regional)- obiectiv atins. 

                                          3. Impresii personale publicate/postate/resdirecționate pe 

pagina școlii Ruseni- obiectiv atins. 

                                        4. Activitate demonstrativă exercițiu în perechi  realizată în 

cadrul activității din data de 22.02.2020, când s-a dezbătut  ghidul de intervenție în 

situații de părăsire timpurie a școli, a bullying-ului și a violenței în mediul școlar - 

obiectiv atins. 

 

 

Data,                                                                                                               Semnătura, 

19.09.2020                                                                                             Roman Brindușa 


