
Uniscan Grup Educațional și 
Active Learning Training Centre
vă invită la seminarul

Vineri, 5 Mai 2023, Brașov

„Remodelarea 
mentalității de creștere 

în educație”



propune explorarea tiparelor relaționale ce se întrețes în 
procesul de predare-învățare, tipare care stau la baza formării 
mentalității de învățare și a atitudinii față de sine și care 
in�uențează out-put-ul procesului educativ. Ce putem face 
noi, profesorii, pentru a aduce stabilitate, siguranță și 
creștere personală, cum regândim viitorul educației? 

Care sunt factorii care blochează învățarea și relaționarea profesor-elev? 
Unde începe bullying-ul și de ce continuă în sala de clasă? Cum conținem 
agresivitatea și violența și care este diferența dintre ele? Iată câteva 
întrebări care ne preocupă pe toți și la care ne propunem să răspundem 
împreună în cadrul acestui seminar. 

Activitățile din cadrul seminarului se vor desfășura în limba română și 
vor avea loc în prima parte a conferinței. Sunt invitați să participe, pe 
lângă profesorii de limba engleză și franceză care vor lua parte la 
secțiunile ELT/FLE, și profesori de la alte discipline interesați de acest 
subiect și de rolul lor de profesor diriginte. 

Vă invităm atât la activitățile de vineri după-amiază cât și să petreceți 
restul weekendului (5-7 mai) la munte, alăturându-vă grupului pentru 
socializare și distracție în timpul cinelor și a excursiei la Castelul Bran.

Teme:

è Mentalitate de creștere vs 
mentalitate �xă în învățare

è Relația învățare – predare

è Învățare și motivare

è Învățare și anxietate

è Comportamentul disruptiv         
la clasă

è Abilități pentru viață (Life Q)

Beneficii:

è Experiențe de învățare în grup

è Alternarea activităților de învățare 
cu activități de relaxare

è Descoperirea celor mai noi cercetări 
în educație

è Regândirea viitorului educației

è Activități de socializare 

è Adeverințe de participare

Seminarul



imona Popa este profesor de limba engleză, formator, Spsiholog educațional și autor de manuale de dezvoltare 
personală pentru ciclul primar și gimnazial. Este 
preocupată de psihoeducație și dezvoltare personală ca 
instrumente de formare a competențelor pentru viață, 
competențe de care avem nevoie pentru atingerea stării de 
bine, atât de râvnită de �ecare dintre noi. Consideră că rolul 
profesorului este complex și profund, căci, dincolo de a 
facilita asimilarea de cunoștințe de specialitate, profesorul 
contribuie la formarea personalității elevilor. 
Personalitatea profesorului este mulajul în care se 
modelează și modulează personalitatea elevului și depinde 
de noi să creăm persoane unice și valoroase, să stimulăm 
potențialul individual, să consolidăm încrederea lor în sine, 
capacitatea lor de a relaționa armonios, de a face alegeri 
personale și de carieră și de a adopta un stil de viață 
sănătos. 

imona organizează ateliere de dezvoltare personală Spentru copii, adolescenți, adulți, și părinți,  precum și 
ateliere de formare continuă pentru profesori în cadrul 
Centrului Active Learning (Active Learning Training 
Center), sub umbrela Uniscan Grup Educațional, societate 
fondată în 1998, pe care o conduce de atunci. Este editorul 
revistei Trianglu: Alternative și Direcții în psihoeducație, 
revistă care se adresează deopotrivă profesorilor, părinților 
și psihologilor, pentru că Simona crede că doar împreună, 
în această formulă care ne pune în relație, adunând la un 
loc experiențele de părinte, pedagog și psiholog, putem 
dezvolta o mentalitate de creștere și dezvoltare, putem 
sparge tiparele �xe în care am fost țintuiți în perioada 
comunismului, pentru a transmite copiilor noștri o 
moștenire transformată, prelucrată de co-gândirea noastră, 
care să le permită copiilor să gândească cu mintea lor 
propriul viitor, cu adevărat diferit de trecutul nostru. 

Facilitatori:

Simona Popa



Facilitatori:

Cătălina Hetel

ătălina Hetel este licențiată în arta actorului și Cîn psihosociologie este psihodramatist și 
director de psihodramă, preocupându-se de metode 
noi de învățare și de relaționare între adulți și între 
adulți și copii. Din experiența ei de lucru a rezultat 
aplecarea spre tehnici de educație prin negociere, 
prin stabilirea unui spațiu comun adult-copil, de 
învățare și de relaționare sănătoasă. 

ste fondatoarea Teatrului din Podul Meu, Eproiect de dezvoltare psihologică și prin artă a 
preșcolarilor. A contribuit la promovarea metodelor 
de educație artistică  pentru copiii de până în 3 ani. 
Are colaborări în presă și articole de specialitate, co-
autor la manualul școlar de consiliere și dezvoltare 
personală pentru clasa a VI-a, editura Active 
Learning.

orina Tudose este consilier de dezvoltare Cpersonală, psiholog, traducător de literatură 
psi, autor de manuale de dezvoltare personală 
pentru ciclul primar și gimnazial. Interesul pentru 
propria dezvoltare personală și nevoia de a � un 
părinte su�cient de bun au determinat-o să facă 
schimbări importante de traseu profesional.

umea cifrelor a fost înlocuită treptat de lumea Lcăutărilor personale, a învățării din experiență, 
a contactului cu procesele care dau substanță 
dezvoltării umane pline de sens. Învățarea continuă, 
�exibilitatea, deschiderea, atingerea propriului 
potențial sunt valori în care crede și pe care le 
promovează.

C�ina Tudose



Facilitatori:

rganizează cursuri, grupuri suport și seminarii Ode educație parentală în cadrul Centrului de 
psihoterapie și dezvoltare personală Didier Anzieu, 
București și ateliere de formare continuă pentru 
profesori în cadrul Active Learning Training Center, 
alăturându-se echipei în 2021. Corina Tudose este 
psihoterapeut psihanalitic în formare și psiholog 
clinician cu drept de liberă practică avizat de Colegiul 
psihologilor din România

ristina Călărășanu este licențiată în Cpsihopedagogie și sociopedagogie, cu preocupări 
active în ceea ce privește activitatea psiho-
educațională, �ind implicată în diferite proiecte de 
susținere și promovare a unor metode care să 
contribuie la creșterea și dezvoltarea armonioasă a 
copiilor și la creșterea calității procesului de învățare, 
interesată de colaborarea în editarea unor manuale 
de dezvoltare personală, co-autor la manualul de 
consiliere și dezvoltare personală clasa a VI-a, 
director editorial al revistei Trianglu: Alternative și 
Direcții în psihoeducație.

Cristina Călărășanu



Informații importante:

Înscriere:

è Taxa de participare până la 25 martie: 100 lei

è Taxa de participare până la 25 aprilie: 150 lei

Taxa include participarea la seminar și pauzele de cafea din data de 5 mai. 
Această taxă nu se aplică profesorilor de limba engleză și limba franceză, ea �ind 
deja inclusă în taxele de participare pentru tot evenimentul. 

Dacă veți participa la conferință cu un coleg de limba engleză din școala 
dumneavoastră, discountul de �delitate al acestuia, valabil pentru anul școlar în 
curs, se va aplica și taxei dumneavoastră de participare.

Data limită de înscriere: 25 aprilie  

Costuri opționale:

Cazare 

Vă oferim un preț special, negociat cu hotelul Aro Palace Brașov, locația în care 
are loc evenimentul, dar puteți alege orice altă cazare în Brașov.

è Cameră dublă - 500 lei (250 lei/persoană dacă alegeți să împărțiți camera cu o 
colegă/un coleg) 

è Cameră single room - 425 lei

Micul dejun și accesul la SPA sunt incluse în prețul camerei. 

Vă rugăm să aveți în vedere că numărul camerelor disponibile în Hotel Aro Palace 
Brașov este limitat!

Informații referitoare la costurile de parcare:

è Clienți ai hotelului: 3 lei/h (72 lei/zi)

è Vizitatori: 15 lei/oră

è Parcare publică în aproprierea hotelului: 36 lei/zi



è Cină – vineri seara, ora 20:00

Cost: 210 lei

è Cină festivă cu muzică și dans – sâmbătă seara, ora 20:00

Cost: 360 lei

è Vizită la castelul Bran - duminică 9:00 -13:00

Cost: 130 lei (autocar + bilet intrare)

Pentru înscrieri vă rugăm completați formularul google 
https://forms.gle/y15LS1sRw9VoKicg7

Vă vom trimite programul seminarului în curând.

Modalitate de plată:
Taxa de participare cât și costurile opționale vor � achitate în contul bancar: SC 
Active Learning Training Center SRL, IBAN: RO02 INGB 0000 9999 1346 
1371, ING Bank, Bucuresti, CUI: 46682763.
Vă rugăm speci�cați în detaliile plății serviciile selectate: taxă de participare / 
cazare / mese* 

* Vă rugăm, de asemenea, să completați toate informațiile
necesare referitoare la participarea dumneavoastră la Conferință
în formularul Google. Vă informăm că plata pentru cazare si
mese nu se returneză în cazul anulării. Plata pentru taxa de
participare se poate returna doar daca anularea se face până la
data de 25 aprilie.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

Uniscan Grup Educational

021.224.50.80; 021.224.50.26

è Cristina Lepadatu: 0733300906; cristina.lepadatu@uniscan.ro

è Ileana Briceag: 073300901; ileana.briceag@uniscan.ro

è Doina Ghita: 0733300903; doina.ghita@uniscan.ro

è Mariana Vilsan: 0733300907; mariana.vilsan@uniscan.ro

è Nicoleta Ropar: 0733300908; nicoleta.ropar@uniscan.ro

Vă așteptăm cu drag la seminarul nostru în Brașov !

Echipa Uniscan

https://forms.gle/y15LS1sRw9VoKicg7
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