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De la: Asociația ROI 

CĂTRE: Federația “Coaliția pentru Educație”  

Ref: audiere publică privind formarea inițială a profesorilor 

Depoziție: “De la predare la facilitare și coaching în educație” 

 

Nr. 01.17.04/ 17.04.2016 

 

Vă scriu din partea Asociației ROI, în legatură cu audierea publică privind formarea inițială a 

cadrelor didactice. În depoziția noastră – “De la predare la facilitare și coaching în educație” - , 

nu ne vom axa pe forma sau denumirea programului de formare inițială, ci, mai degrabă pe ceea ce 

ar fi recomandabil să fie introdus în conținutul formării inițiale, oricare ar fi forma acesteia.  

Astfel, vom atrage atenția asupra unor elemente de care să se țină cont atât în cadrul formării 

inițiale, cât și în cadrul formării continue a cadrelor didactice. Ca atare, ne vom referi în cele ce 

urmează la întrebarea  nr. 3 adresată participanților la audierea publică: 

3. Ce elemente ar trebui să aibă în vedere entitățile responsabile de organizarea masteratului 

didactic/modulului psihopedagogic (obiective, mod de funcționare ș.a.)? Ce soluții propuneți 

pentru gestionarea părților interesate care vor fi afectate de punerea în practică a opțiunii 

recomandate de dumneavoastră? 

Veți găsi depoziția Asociației ROI în paginile alăturate. În măsura în care voi putea participa 

la ședința din 21 aprilie, voi susține punctul nostru de vedere și în cadrul întâlnirii.  

Cu mulțumiri, 

 

Simona David Crisbășanu 

Președinte executiv 

Asociația ROI 

simona@aroi.ro 

http://www.aroi.ro/
http://www.zburd.ro/
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De la predare la facilitare și coaching în educație 

Ce susținem  

Este necesară o actualizare a rolului și poziționării profesorului, care să răspundă unor cerințe 

diverse – de la copii la adulți, de la grupuri dezavantajate, la copii cu nevoi speciale sau elevi 

supradotați. În contextul actual, este de dorit ca profesorul să devină tot mai mult un facilitator al 

procesului de învățare, contribuind la așa-numita capacitare a elevilor (“empowerment”), prin 

descoperirea și împlinirea potențialului acestora. În fapt, premisa de la care plecăm este aceea că 

acei 1-2 profesorii inspiraționali de care fiecare ne amintim cu plăcere pentru că ne-au influențat 

destinul prin încrederea pe care ne-au acordat-o, aplicau (fără a le numi astfel) metode de facilitare 

și coaching, a căror sursă este maieutica socratică. În unele metode alternative, precum Montessori, 

rolul profesorului este clar definit ca fiind acela de ghid/facilitator, focusul fiind pe procesul de învățare 

al elevilor și nu pe procesul de predare de către profesori. 

 

Metodele de facilitare și coaching, dezvoltate și aplicate cu precădere în mediul de afaceri, 

pot fi învățate și, prin practica lor continuă, conduc la îmbunătățirea abilităților de relaționare, 

comunicare și motivare. În plus, acestea stimulează dezvoltarea inteligenței emoționale a celor care 

le practică, ceea ce, în cazul cadrelor didactice, ar contribui la propria lor dezvoltare personală, cu 

impact pozitiv nu doar asupra vieții profesionale/carierei, ci și asupra vieții lor personale. De altfel, 

numeroase studii la nivel internațional arată importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale pentru 

reușita în viață, iar practicarea metodelor de facilitare și coaching contribuie la dezvoltarea acestor 

abilități atât la participanți/beneficiari, cât și la cei care le practică (în acest caz, cadrele didactice). De 

altfel, necesitatea dezvoltării acestor abilități socio-emoționale la copii/adolescenți și la toți cei care 

au un rol în formarea lor, de la părinți, la profesori și la personalul medical sau la asistenții sociali, 

este subliniată într-un studiu1 realizat recent de către Asociația ROI pentru UNICEF România.  

Nu în ultimul rând, considerăm că este necesar ca, înainte ca un tânăr să ia decizia de a 

deveni profesor, să participe ca observator/voluntar o perioadă limitată de timp (de exemplu, una-

două săptămâni), în cadrul unei școli, pentru a vedea dacă își dorește, cu adevărat, să aibă rol de 

cadru didactic. Aceasta poate fi o etapă de preselecție pentru cei care aleg să meargă pe acest drum. 

În al doilea rând, pentru a realiza o mai bună conexiune între ceea ce se întâmplă în unitățile de 

învățământ și lumea reală, este important ca și cadrele didactice, de la orice nivel, să beneficieze de 

diverse oportunități de internship/practică de 3-6 luni în domeniile unde se aplică materiile / subiectele 

pe care le predau (în organizații altele cele educaționale – companii, ONG-uri, instituții publice). Spre 

exemplu, profesorii care predau educație civică, ar putea lucra timp de câteva luni în cadrul unor 

organizații neguvernamentale. Profesorii de matematică sau fizică și-ar putea alege domenii legate 

                                                           
1 http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Rezumat-Dezvoltarea-abilitatilor-non-cognitive-la-adolescentii-din-
Roman....pdf  

"Coachingul este despre a elibera potențialul unei persoane pentru a-și maximiza propria 
performanță. Este despre a-l ajuta mai degrabă să învețe decât despre a-i preda”                    

– Sir John Whitmore 

 

http://www.aroi.ro/
http://www.zburd.ro/
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de proiectare/arhitectură/construcții de mașini. Această practică ar trebui să aibă loc atât în perioda 

de formare inițială, cât și, periodic, în formarea continuă. În această perioadă, cadrele didacticear 

trebui să beneficieze de coaching pentru a reflecta la ce învață în proces și ce/cum pot adapta sau 

îmbunătăți activitatea lor la clasă sau ce acțiuni pot propune chiar la nivel în școală.  

De ce 

Deși este un fenomen aflat încă în fază incipientă, observăm cu interes, în ultima perioadă, 

tendința unor cadre didactice și chiar a unor școli de a integra metode interactive, participative, de 

educație non-formală. Unele cadre didactice au început să folosească, în același timp, aplicațiile 

disponibile prin tehnologie, inclusiv Internet și social media, folosite cu atâta dexteritate de copii și 

tineri.  

Nu este suficient însă ca doar câțiva profesori dintr-o școală să fie deschiși și să aplice metode 

noi pentru a genera o schimbare la nivelul întregii organizații. Din păcate, de cele mai multe ori, 

directorii de școală nu sunt pregătiți și nu au atitudinea/competențele necesare pentru a încuraja 

inițiativa și abordările noi și pentru a gestiona un proces de schimbare a culturii organizaționale la 

nivel de instituție. De aceea, este necesar ca directorii, membrii Consiliilor de Administrație și cadrele 

didactice să conștientizeze că abordarea tradițională nu mai dă rezultate cu noile generații, născute 

în era digitală.  

 

La nivel internațional, în literatura de specialitate, ca și în practica din multe țări, există 

numeroase referiri la necesitatea unei abordări diferite, a unei schimbări/reforme care presupune 

reconsiderarea poziționării profesorului în raport cu cel care învață. De aceea, începând de la modul 

cum este conceput procesul de formare a cadrelor didactice, avem nevoie de o altă perspectivă 

asupra a ce înseamnă să fii profesor în prezent, cu punctarea diferențelor față de modul 

tradițional/clasic de predare.  

Asociația ROI poate adăuga la aceste argumente, propria experiență în proiectele derulate în 

ultimii cinci ani, axate tocmai pe introducerea metodelor de facilitare și coaching în educația formală, 

precum și a lucrului în echipă profesori-elevi-părinți-comunitate, care au dat rezultate extraordinare.  

Cum  

În prima etapă, este necesară introducerea noțiunilor de facilitare și coaching în formarea 

celor care formează cadrele didactice, respective în formarea formatorilor (atât în formarea inițială, 

cât și în cea continuă). Ideal este ca, de la început, să fie folosite metode interactive, inclusiv 

avantajele blended learning (față în față și on-line), în formarea inițială și continuă a profesorilor.  

“Coachingul sprijină excelența adresând cinci preocupări cruciale: conștientizarea, 

conectarea, competența, contribuția, creativitatea”. 

Tschannen-Moran & Tschannen-Moran (2010). 
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Atragem atenția că dezvoltarea unui curs de facilitare/coaching va fi doar un pas, dar nu va fi 

suficient. Este important ca profesorilor în formare să nu li se ofere doar informații/cunoștințe despre 

facilitare și coaching, ci să le experimenteze și în modul cum învață despre acest subiect, ca și despre 

orice altă temă în timpul pregătirii lor profesionale. Din acest punct de vedere, nu este suficient ca 

profesorii să aibă cunoștințe despre facilitare, ci este important să le aplice în practică și să 

beneficieze de feedback/coaching/mentoring pe parcus, astfel încît să-și cunoștințele respective să 

se transforme în abilități și competențe. Din experiența noastră, este critic ca, în cadrul formării, 

profesorii să beneficieze de sprijin din partea unor coachi/mentori pe o perioadă de 12 luni pentru 

aplicarea și integrarea cu success a acestor metode în activitatea lor și pentru gestionarea diverselor 

“pălării“ pe care le poartă un cadru didactic în cadrul școlii. De asemenea, este utilă crearea unei 

comunități de practică (on-line și/sau off-line) pentru a beneficia de sprijin reciproc.  

 

 

În cadrul formării, o atenție special trebuie acordată pregătirii personalului din managementul 

scolar. Directorii unităților de învățământ pot fi factori de frânare sau de progres în cee ace privește 

transformările necesare în sistem, pornind de jos în sus. La nivel international, se pune foarte mare 

accent pe formarea competențelor de lideri a directorilor de școală, care include și abilități de a crea 

un mediu bazat pe încredere, învățare și de a-și motiva echipa să evolueze. La dezvoltarea acestor 

abilități poate contribui formarea în facilitare și coaching, însoțită de un program special prin care 

directorii să beneficieze de coaching pentru a integra noile metode în practică și pentru a transforma 

cultura organizațională din scoala lor. Proiectele în care am fost implicați ne arată că acest process 

necesită suport pe o perioadă de 2-3 ani, astfel încât schimbările să fie durabile.  

Ca resurse recomandate, se poate porni de la cursul “Facilitator pentru învățare permanentă 

în școală“, dezvoltat de către Institutul de Științe ale Educației, cu contribuția Asociației ROI. 800 de 

cadre didactice din învățământul preuniversitar din întreaga țară au beneficiat de acest curs, care s-

a bucurat de un feedback pozitiv din partea participanților. După cum am precizat mai sus, cursul 

trebuie însoțit de sprijin prin coaching/mentoring și crearea unei comunități de practică pentru 

integrarea metodelor. Nu în ultimul rând, abordările diferite ale modelelor alternative de educație pot 

fi luate în considerate ca surse valoroase de inspirație pentru redefinirea rolului profesorului și 

realizarea unei formări adecvate acestui rol. 

Proiectul privind Învățământul Secundar din România (ROSE), ce se va derula începând din 

2016 până în 2022 printr-un împrumut acordat de către Banca Mondială, urmărește atât intervenții la 

nivel de licee și universități, precum și la nivel de sistem (revizuirea programelor școlare, asigurarea 

formării profesorilor și revizuirea sistemului de evaluare al elevilor). Coachingul este una dintre 

Studiile privind eficiența coachingului arată că “atunci când profesorilor li s-a 

prezentat o descriere a noilor abilități de predare, numai 10% au aplicat metodele la 

clasă. În schimb, atunci când coachingul a fost adăugat dezvoltării profesionale, 

aproximativ 95% dintre profesori au implementat noile metode la clasă”                          

Jake Cornett and Jim Knight - “Research on Coaching.” (2009)    

 

 

http://www.aroi.ro/
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activitățile care pot beneficia de finanțare în cadrul Proiectului ROSE și sperăm că unitățile școlare 

vor folosi această oportunitate, asigurându-se că vor beneficia de servicii de calitate. De asemenea, 

în formarea profesorilor se poate ține cont de aspectele menționate privind redefinirea rolului 

profesorului ca facilitator/coach și necesitatea căpătării unei experiențe practice privind aplicabilitatea 

disciplinelor pe care le-au ales.   

Pentru ce 

Există numeroase studii care arată avantajele coachingului, motiv pentru care, în alte țări, 

directorii de școală și cadrele didactice optează pentru formare în coaching și/sau pentru a beneficia 

de sprijinul unui coach pentru dezvoltarea lor profesională, fiind încurajați/sprijiniți de către autorități. 

Avantajele acestei abordări sunt multiple: elevii sunt mai implicați și mai motivați, iar profesorii sunt 

mai puțin stresați. Ca urmare, se creează un context adecvat pt procesul de învățare, în care există  

încredere, comunicare (mai ales ascultare activă), implicare, interes, creativitate, relaxare/bucurie, 

parteneriat, lucru în echipă.  

 

În același timp, într-o relație bazată pe facilitare/coaching, se creează spațiu pentru ca cel 

care învață să-și asume responsabilitatea propriului proces de învățare și în care există momente de 

reflecție și celebrare a progreselor, iar eșecul/conflictul este văzut ca o experiență de învățare. În sine, 

procesul de învățare nu este limitat la spațiul clasei/orelor/școlii, ci sunt valorizate, în mod conștient 

și sistematic, învățarea socială (din pauză și din afara orelor/școlii), educația non-formală și informală.  

Proiectul nostru Zburd-Educație prin coaching, a arătat că, prin metode de coaching, pot fi 

obținute rezultate extraordinare la nivel individual și la nivelul unităților școlare. Rezultatele nu se 

limitează la îmbunătățirea performanțelor academice, ci țin și de dezvoltarea abilităților socio-

emoționale ale celor implicați, critice pentru reușita elevilor în viață. În momentul în care profesorii 

deprind metodele de facilitare și coaching, le pot aplica nu doar în relație cu elevii, ci și cu colegii și 

cu părinții. Rezultatul urmărit la nivel de unitate de învățământ poate fi crearea unei culturi specifice 

unei organizații/comunități care învață, angajate într-o evoluție continuă a procesului de învățare.  

Experiența Asociației ROI 

  Asociația ROI a derulat cu succes, în perioada 2011-2013, un proiect care a demonstrat că 

este posibilă obținerea de rezultate excepționale atunci când profesorii, elevii, părinții și alți 

reprezentanți ai comunității lucrează împreună, în echipă, chiar și în medii dezavantajate.Proiectul 

“Zburd- educație prin coaching” (www.zburd.ro) a fost demarat în 2011, prin selectarea a 5 licee 

tehnologice, din Brașov, București, Câmpulung Muscel, Iași și Sibiu, cu o rată redusă de 

promovabilitate la Bacalaureat (între 2-18%) și în care majoritatea elevilor proveneau din medii 

defavorizate. Prin intervenția noastră, am sprijinit formarea unor echipe de lucru mixte din care au 

„Cel mai mare semn de succes pentru un profesor este de a fi în măsură să spună: 

<<Copiii lucrează acum ca și cum eu nu aș exista>> ”  

 Maria Montessori 
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făcut parte elevi, părinți și profesori. Intervenția se bazează pe o metodă de coaching de echipă 

numită Action, Reflection, Learning, dezvoltată de Leadership in International Management, 

partenerul nostru din SUA, ce a dat rezultate în lucrul cu licee dezavantajate. 

Datorită soluțiilor generate de echipele respective, până în 2013 aceste licee au înregistrat creșteri 

remarcabile ale promovabilității la Bacalaureat (de 2-3 ori față de o creștere medie de 20% la nivel 

național). Dincolo de performanțele școlare, am remarcat o evoluție în zona de dezvoltare personală 

și începuturi în formarea unei comunități școlare:  

 elevii au obţinut o mai mare încredere în sine și au învățat să lucreze în echipă; 

 profesorii au început să aplice metode de facilitare/coaching la clasă;  

 elevii și-au asumat procesul de învățare; 

 comunicarea profesori-elevi s-a îmbunătățit; 

 părinții au început să se implice în viața școlii. 

 

 

Pentru a împărtăși experiența și poveștile de succes ale liceelor incluse în proiect, Asociația ROI 

a realizat filmul documentar „Ba se poate!”, diponibil pe site-ul proiectului (www.zburd.ro). Un rezumat 

al filmului este disponibil aici: http://youtu.be/6iyFuJstByA. Menirea filmului este de a inspira profesorii, 

elevii și părinții din alte școli să lucreze împreună și să fie deschiși la educația prin coaching.  

Pentru a aduce școala mai aproape de cerințele angajatorilor, Asociația ROI contribuie cu 

metodologia dezvoltată în cadrul proiectului „Zburd-Educație prin coaching” la implementarea 

proiectului „Adoptă un liceu”, derulat în parteneriat cu Școala de Valori, Fundația Noi Orizonturi și 

mediul de afaceri. 

După cum am menționat, pentru a da mai departe experiența noastră, în 2014, în parteneriat cu 

Institutul de Științe ale Educației, experții Asociației ROI au contribuit la susținerea unui curs acreditat 

de formare ca “Facilitator pentru învățare permanentă în școală” pentru 800 de cadre didactice din 

învățământul preuniversitar din întreaga țară. În același an, în parteneriat cu inspectoratele școlare 

județene din Dâmbovița și Suceava, am reușit să formăm alte 500 de cadre didactice și consilieri din 

județele respective în metode de predare inovative, în cadrul unor cursuri ce au inclus module 

introductive în ceea ce privește adoptarea rolului de facilitator/coach în procesul educațional.  

Pentru mai multe detalii, puteți contacta autoarea acestui material: 

Simona David Crisbășanu 
Președinte Executiv, Asociația ROI  

e-mail: simona@aroi.ro 
 

 

Obiectivul Asociației ROI este să contribuie în continuare la formarea de facilitatori implicați în 

procesul educațional și la crearea unei rețele de sprijin  

pentru profesorii altfel/implicați din învățământul preuniversitar. 
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Un rezumat a studiului privind dezvoltarea abilităților non-cognitive la adolescenți realizat de Asociația ROI 

pentru UNICEF România: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Rezumat-Dezvoltarea-abilitatilor-non-

cognitive-la-adolescentii-din-Roman....pdf  

Diverse studii privind rolul si impactul coachingului in educatie: 

http://nationalequityproject.org/research/research-coaching-as-an-education-reform-strategy  
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