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”Noi profesori pentru noi competențe : 

Competențe personale, Munca în echipă şi 

Time management” 

• Perioada:  21 - 25 IANUARIE 2019.  

• Locația:  ROMA, ITALIA 

• Participanți: 

            1.Trăilescu  Carmen  Sonia 

          2.Plennert  Larisa                    

          3.Iarema Andrei  Silviu 
 



Călătoria 

• Zborul: prin intermediul companiei aeriene 

WIZZ AIR. 

• Durata zborului : 1 oră şi 30 minute 

• Servicii aeriene : Îmbarcare prioritară  

• Bagaje: 1 troller de 55x40x23 si max 10 kg 

                1 bagaj de mână de 40x30x20 

 



• Transfer de la şi până la aeroport : prin 

intermediul unei firme de profil care oferă 

servicii de transfer. 

 

• Transport pe durata cursului :  

    cu mijloacele de transport în comun, autobuze 

şi metrou, cursanții achizitionându-şi 

abonamente pe o săptamână în valoare de 24 

de euro / persoană. 



 

 



Cazarea  
 

• S-a făcut într-unul dintre apartamentele aparținând 

Ginevra Suite Roma, la etajul al 5-lea 

• Apartamantul este situat pe Via BON  COMPAGNI, 

la o distanță de 30 de minute de mers lejer pe jos, 

până la sala de curs aflată pe Via SALARIA . 

• Apartamentul cuprinde : un hol, un living room, o 

bucătarie, o baie şi un dormitor open space cu 2 

paturi. 

• Apartamentul este complet mobilat şi utilat cu toate 

cele necesare . 

 









     Colegii de curs 

• Ceilalti 3 cursanți sunt din comuna IP, județul 

Sălaj : 

   1.Ola  Liviu Mircea- directorul unității şi  

                                   profesor de Educație               

                                   Fizică şi Sport 

   2. Medeşan Adrian Pavel– profesor de        

                                              Religie 

   3. Borbely Gyongyi – profesor de  

                                     Chimie şi TIC   

 



GYONGYI 

LIVIU 

ADRIAN 



  Formatorul cursului  

• Numele :Marilena  

• Profesor : de Matematică 

• Locuieşte : în Craiova, județul Dolj 

• Copii : are o fiica de 18 ani, pe nume     

              Ingrid 

• Cum este Marlene ? : energică, veselă, 

optimistă, non-conformistă. 

• Motto :  „NEVER GIVE UP” 

 





Descrierea cursului-ziua 1 
 

Am discutat şi am învățat despre : 

• Contribuțiile personale, aşteptările noastre în ceea 

ce priveşte rezultatele învățării; 

• Valorile personale corelate cu valorile 

organizaționale; 

• Tehnica celor 5 DE CE; 

• Teoria Valorilor Umane a lui Shalom H.Schwartz. 

• Obținerea de rezultate, stabilirea unor provocări 

realizabile, perseverența, propria motivație şi 

stima  de  sine  





Descrierea cursului-ziua 2 

Am discutat şi am învățat despre  

• Abilitatea de a rezolva probleme. Activitati de 

rezolvare a problemelor la clasa. Matode de 

rezolvare a problemelor. 

• Dinamica grupurilor. Provocarea Marshmellow. 

• Activitati de cunoasterea membrilor unui grup. 

• Diferentele si asemanarile dintre grup si echipa. 

Rolurile intr-o echipa. 

• Abandonul scolar in Europa. Identificarea 

factorilor care determina abandonul scolar.  





Descrierea cursului-ziua 3 

Am discutat si am invatat despre  

• Motivatia : intrinseca si extrinseca. Metoda GROW de 

stabilire a țelurilor şi de rezolvare a problemelor 

• Cum să abordam conflictul : tipuri, surse de conflict, 

strategii de rezolvare a conflictelor. Jocuri de rol : 

rezolvarea unui conflict  folosind una dintre strategiile de 

rezolvarea a conflictelor invatate. 

• Intalegerea problemelor. Gandirea constructiva. 

• Utilizarea mijloacelor TIC  si a noilor tehnologii  ca si 

intrumente motivatoare. 





Descrierea cursului-ziua 4  

Am discutat si am invatat despre  

• Analiza stakeholderilor 

• Time management pentru profesori  

• Time management pentru elevi 

• Distribuirea timpului – cum sa fim mai eficienti  

pentru a obtine rezultate mai bune .  

• Planificarea timpului. Tehnica Gantt 
 

 

 





Descrierea cursului-ziua 5 

Am discutat si am invatat despre  

• Bullyingul : ce este, cum sa il rezolvam, stabilirea 

unor proceduri anti – bullying in scoala.  

• Stresul : strategii pentru  a preveni stresul 

• Lista cu DE FACUT ( TO DO LIST) 

• Cum sa ii ajutam pe elevi sa reduca nivelul de 

stres 

• 40 de modalitati prin care sa dai un imbold 

creativitatii tale 





Activități comune 

1. cina la un restaurant Indian 





2.Vizitarea obiectivului turistic La 

Bocca Della Verita împreuna cu 

formatorul cursului  



Activități de cunoaştere 

culturală şi gastronomică  



COLLOSEUMUL 



 

 

 

 

 
FONTANA  DI  

TREVI 

SI   

PIAZZA 

SPANIA 

 

 

 

 





IMPACTUL pe care l-a avut 

cursul asupra noastră 

 

• ne-am lărgit orizonturile în ceea ce 

priveşte folosirea metodelor activ- 

participative 

• am învățat că putem spune şi NU 

• ne-a dezvoltat creativitatea în ceea ce 

priveste predarea materiei . 


