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• Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 

 

 

 

• Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de 

proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale  și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care 

este folosit conținutul acestor afirmații. 

 



Cursuri de fomare 

 

• How to avoid dropouts in school. The way of Finland 

 

• Coaching in educational contexts to reduce early school 
leaving 

 



 

Coaching in educational contexts to 
reduce early school leaving 

 
• Organizator: CERVANTES TRAINING 

 

• Locaţie: ALCALA DE HENARES-MADRID-SPAIN 

 

• Număr participanţi: 10 cadre didactice 

 

• Durta: 7 zile 
 



Teme abordate 

• Prevenirea abandonului scolar -prioritate a Comisiei Europene 

• Stressul si burnout-ul –factori care afecteaza calitatea actului didactic 

• Tehnica EFT (Emotional Freedom Techniques) –modalitate de imbunatatire 
a: 

        - activitatii didactice,  

        - performantelor elevilor,  

        - comportamentelor violente 

• Utilizarea EFT in prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre elevi 

 



Day 1 

• Activitate de teambuilding- prezentarea de catre organizatori a 
cursului de formare  (obiective, scop, modalitate de evaluare etc) si a 
gastronomiei spaniole 

• Prezentarea participantilor 

 la cursul de formare 



Day 2 

• Activitate culturala- tur al orasului Alcala de Henares 



Day 3 

• Prezentarea importantei pe care o acorda Uniunea Europeana 
prevenirii parasirii timpurii a scolii 

• Rata abandonului scolar in tarile membre UE 

• Masuri luate la nivelul UE cu privire la reducerea ratei abandonului 
scolar 

• Workshop 





Day 4 

• Cauzele aparitiei stress-ului si burn-out-ului in mediul scolar 

• Efectele stress-ului si emotiilor asupra sanatatii mintale si fizice 

• Efectele benefice ale reducerii stress-ului asupra activitatii didactice 

• Beneficiile gandirii pozitive 





Day 5 

• Notiuni teoretice despre Emotional Freedom Techniques (EFT) –ce 
este?, cum functioneaza?, de ce o utilizam?, cum o utilizam?  

• Workshop- insusirea pasilor de baza ai EFT 





Day 6 

• Imbunatatirea relatiilor interpersonale in mediul educational 
folosind tehnica EFT 

• Reducerea bullying-ului, comportamentului agresiv si a violentei 
verbale si fizice cu ajutorul EFT 

• Anxietatea in mediul scolar 

• Activitati practice 





Day 7 

• Strategii pentru reducerea abandonului 

• Workshop: activitate practica de utilizare a EFT 

• Evaluarea cursului de formare 

• Acordarea certificatelor Europass 




