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Training modules: 
       - Culture and interculturality 
       - Introduction to coaching –Coaching models 
       - Communication 
       - Group dynamics 
       - Non-formal methods for inclusion 
        - Conflict management and mediation 

“Vitamin C boosts education! – coaching, the non-formal 
education method to bring the best from your learners” 
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EXERCIŢII DE CUNOAŞTERE 
EXERCIŢII DE ENERGIZARE 
EXERCIŢII DE SPART GHEAŢA 
METODE ȘI JOCURI NONFORMALE 
 METODE DE COACHING 
STUDII DE CAZ 
ACTIVITĂŢI CREATIVE OUTDOOR 
JOC DE ROL 
MISIUNE IMPOSIBILĂ   
EXCURSII INTERCULTURALE 
LUCRU INDIVIDUAL 
LUCRU PE ECHIPE 
 DISEMINARE 
EVALUARE 
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STUDII DE CAZ 
TESTIMONIALE 
ACTIVITĂŢI CREATIVE OUTDOOR 
 DIFERITE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII NONFORMALE 
JOC DE ROL 
MISIUNE IMPOSIBILĂ   
EXCURSII INTERCULTURALE 
 DISEMINARE 
EVALUARE 
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ZIUA 1 
Prezentare curs 
Jocuri de spargere o gheții, de cunoaștere, de energizare 
Așteptări, Contribuții, Temeri 
Misiune imposibilă 
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                                                          Misiune imposibila? 

1. Creați două moduri diferite de a demonstra că vă cunoașteți numele celuilalt. Efectuați acest 

lucru în fața antrenorului. 

2. Distribuie o salutare în fiecare limbă cunoscută din grup și învață un salut local 

3. Organizați-vă pe rând în funcție de zilele de naștere, în funcție de lunile anului, începând cu 

1 ianuarie la un capăt și 31 decembrie pe celălalt capăt (doar zi și lună). Fă-o în fața 

antrenorului. 

4. Creați un semn artistic de bun venit pentru experiența Erasmus KA1 

5. Întregul grup găsește cântecul grupului (creează unul sau alege-ți preferatul) 

6. Faceți o poză amuzantă de grup. 

7. Faceți o listă cu 10 motive pentru care această experiență în CIPRU este mai bună decât 

în altă țară 

8.  Faceți o prognoză meteo pentru următoarele 3 zile în pantomimă (fără sunet). Efectuați-l în 

fața antrenorului. 

9. Care este „vârsta” totală a grupului? 

10. Faceți o listă cu cele mai bune 5 băuturi din Cipru 

11. Vă rugăm să rezumați câți kilometri și câte ore au fost necesare pentru ca tot grupul să 

ajungă la curs 

12. Aflați de la un localnic despre sistemul educațional din Cipru. 
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Ziua 2 
Modul ”Cultură și interculturalitate” 
Vizită în capitala cipriotă din Nicosia care este literalmente o poveste de 
două jumătăți. South Nicosia (numită și Lefkosia) aparține Republicii Elene, 
în timp ce nordul Nicosiei (cunoscut și ca Lefkoșa) face parte din Republica 
Turcă a Ciprului de Nord (TRNC) de la ocupația turcă din 1974.  
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ZIUA 3 
 
Modul ”Comunicare” 
Tipuri și tehnici de comunicare eficientă 
Sendviș de feedback 
Tehnici de ascultare activă: 

• Poziția corpului, ușor aplecată 
• Contact vizual cu interlocutorul 
• Pune întrebări despre subiectul conversației pentru clarificare 
• Repetarea unei părți din enunțul interlocutorului 
• Parafrazare (Deci tu crezi că...; Te-am inteles bine...; Te-am 

auzit...) 
• Adresarea unor întrebări : „Când?”, „Ce?”, „Unde?”, „De ce?”, „De ce?” 
• Reacții emoționale 
• Emiterea unor onomatopee 
• Limbaj nonverbal 
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 Exercițiu: ”Sendviș de feedback!” 

1. Comportamentul negativ pe care trebuie să-l comunicați 
2. Puncte pozitive sau aptitudini ale copilului 
3. Care este focusul părintelui în educație – competențele sau 

starea de bine? 
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Joc: ”Desenează cum îți spun!” 
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ZIUA 4 
Modul ”Managementul conflictului” 

 
 Strategii de rezolvare a conflictului între copii: 
1. ”Du-te la un alt joc!” 
2. ”Împarte și folosește cu rândul!” 
3. ”Vorbește despre asta!” 
4. ”Pleacă!” 
5. ”Ignoră!” 
6. ”Spune: STOP!” 
7. ”Cereți scuze!” 
8. ”Să negociem!” 
9. ”Așteaptă și liniștește-te!” 
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ZIUA 5  
Modul ”Comunicare” 

- Tipuri de comunicare 
- Comunicare nonverbală 
- Bariere în comunicare 
- Metode de a trece de barierele din comunicare 
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ZIUA 6 
Modul: ”Dinamici de grup” 

• Învățarea prin metode nonformale:  Photovoice – o metodă de 
investigație socială 

    Activitate prin metoda Photovoice: ”Interculturalitate –aspecte 
pozitive și negative” 
• Învățarea experiențială -o metodă eficientă de asimiliare a 

unor noi cunoștinte 
• Modelul Tuckman de dezvoltare a echipelor 
• Etapele formării echipelor performante 

Joc: ”Fă un pas înainte!” 
Partipanții aleg un bilețel cu un rol. Conducătorul citește anumite 
propoziții, fiecare participant înaintează sau nu, în funcție de rol. 
 
 
Joc: ”Oul buclucaș” 
Grupul se împarte în 4 echipe. Fiecrae echipă primește un ou, 3 coli, 4 
paie, scotch. Aceasta trebuie să împacheteze oul astfel încât dacă este 
lăsat să cadă de la o anumită distanță, să nu se spargă. 
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 ZIUA 7 
Metode de coaching 
Dinamică de grup 
Diseminare 
Evaluare 
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 Prin participarea la cursul de formare din Cipru,  am trăit 
bucuria: 

 
 de a întâlni persoane preocupate de educaţie; 
 de a experimenta lucruri noi - constructive; 
 de a creea relaţii cu diverse culturi europene; 
 de a fi parte a comunităţii europene Erasmus+. 

 

 



28 

                                                                                                                                          

  
 
 

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul 
Comisiei Europene. 
 
Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorului, iar 
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu 
sunt responsabile pentru modul în care va fi 
folosit conţinutul informaţiei. 
 
 
 


