
Proiect Nr.2020-1-RO01-KA101-078574

PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE 
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, ACŢIUNEA CHEIE 1

CREATIVITATE ÎN EDUCAŢIA SPECIALĂ

NEUROEDUCATION AND COACHING

IULIE 2021



Participanţi: 
Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova, România

Şcoala „Alcala de Xivert” (Castellon) - Spania
Şcoala Primară din Aghios Nikolaos- Grecia

Şcoala ,,Kossuth Lajos Lutheran Primary and Basic Art School”-
Ungaria

Şcoala Primară din Soltvadkert-Ungaria
Universitatea ,,ELTE Radnoti Gyakorloiskola”-Ungaria

Şcoala Gimnazială ,,Varosmajori”-Ungaria
Liceul ,,Sebastiao e Silva” din Oeiras-Portugalia

Şcoala de Bază şi Gimnazială ,,Alto dos Mills”- Portugalia
Şcoala ,,Tehnologică şi Profesională de Sico”-Portugalia

Școala Secundară Rotterdam- Olanda

Proiect Nr.2020-1-RO01-KA101-078574



Scopul cursului a fost acela de a oferi un traseu

clar de progres profesorilor care doresc să își

îmbogățească cunoștințele în domeniul didactic și să se

concentreze și asupra creșterii personale.

SCOPUL CURSULUI NEUROEDUCATION AND COACHING



 Înțelegerea proprietăților creierului uman și a funcțiilor acestuia
 Oferirea cadrelor didactice o imagine de ansamblu generală asupra 

metodelor și tehnicilor de coaching de bază
 Amintirea și revizuirea metodelor tradiționale și active de predare, cu 

accent pe partea lor neurolingvistică
 Abilitatea de a utiliza tehnicile de coaching în clasă şi în afara clasei
 Îmbunătățirea utilizării limbii engleze (limba oficială a cursului).
 Promovarea conștientizării interculturale.
 Împărtășirea experiențelor metodologiilor educaționale, precum și a 

diverselor strategii de coaching în educație în diferite țări, pentru a ne ajuta 
pe fiecare dintre noi să fim mai eficienți în munca noastră.

 Dezvoltarea unei platforme virtuale de colaborare pentru pregătire, 
diseminare și conectare în rețea pentru a dezvolta parteneriate și proiecte 
viitoare.

 Oferirea de informații despre diferite sisteme de educație.

OBIECTIVELE CURSULUI



ACTIVITĂŢI REALIZATE:

 prelegeri + prezentări/expunerea de concepte, teorie cu privire la

subiectele tratate

activități interactive și individuale/brainstorming, coaching de la egal

la egal, jocuri de rol, studii de caz

vizionare exemple de situații particulare de practicat în activitatea

didactică
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PRELEGERI + PREZENTĂRI / EXPUNEREA DE CONCEPTE,

TEORIE CU PRIVIRE LA SUBIECTELE TRATATE







ACTIVITĂȚI INTERACTIVE ȘI INDIVIDUALE / 

BRAINSTORMING, COACHING DE LA EGAL LA EGAL, JOCURI 

DE ROL, STUDII DE CAZ 







EXCURSIE ÎN SPLIT



FEEDBACK CURS


