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n Suport terapeutic pentru copiii și familiile aflate în 

dificultate

Materialele gratuite vor putea fi accesate pe site-ul 

nostru   în baza creării unui cont de www.uniscan.ro

profesor astfel încât să limităm accesul elevilor la 

materiale care conțin răspunsuri la activități și 

instrucțiuni de utilizare destinate profesorilor. Contul de 

profesor poate fi activat print-un cod de validare ce vă 

va fi trimis pe e-mail de îndată ce vă înscrieți la 

newsletter-ul nostru sau poate fi solicitat unui 

reprezentant Uniscan. Credem că este important să vă 

abonați la newsletter astfel încât să fim în contact și să 

vă ținem la curent cu workshop-urile noastre de 

formare, atelierele de lucru cu părinții, ateliere de 

dezvoltare personală cu elevii. Pe site-ul nostru găsiți și 

o selecție de cărți de psihoeducație ce pot fi de ajutor în 

cariera dvs. profesională. Vă reamintim că suntem 

implicați de 15 ani - prin Active Learning Training Center 

– în activități de formare profesională pentru profesori și 

activități de dezvoltare personală pentru elevi. Anul 

acesta dorim să includem și părinții într-un proiect 

educațional ce poartă numele de Education 4 All. Vă 

invităm să devenim parteneri activi și să-l derulăm în 

cât mai multe școli din țară. Pentru cei interesați să se 

implice activ în dezvoltarea personală a elevilor oferim 

suport și formare acreditată ANC în urma căreia primiți 

certificat de consilier de dezvoltare personală și puteți 

extinde activitățile de dezvoltare personală pentru copii 

și în cadrul unor activități extrașcolare. Vă oferim 

oportunitatea de a lucra în parteneriat cu noi și vă 

invităm să accesați site-ul nostru 

www.activelearningtrainingcenter.ro pentru mai multe 

informații și să contactați un reprezentant Uniscan.

Anul trecut am deschis Centrul DA ce oferă suport 

psihologic copiilor, adolescenților, părinților – familiilor 

aflate în dificultate. Suntem, de asemenea,  prezenți și 

pentru instituțiile școlare cu suport psihologic 

personalizat. Vă invităm să descoperiți mai multe 

informații pe site-ul nostru  Vă invit www.suportpsi.ro

să lecturați newsletter-ul nostru precum și primul 

număr al revistei Trianglu, revistă de psihoeducație ce 

se adresează profesorilor, părinților și psihologilor 

interesați de educație. 

Vă doresc un an școlar frumos, cu insight-uri și 

realizări profesionale și personale.

Cu drag,

Simona Popa

Autor, profesor, psiholog

Director general, Uniscan Grup Educațional

ORA DE DIRIGINȚIE

Dragi profesori diriginți,

Bine ați revenit din vacanță pentru un nou an 

școlar care, cu siguranță, va aduce multe 

provocări din partea elevilor și părinților acestora.

În ultimii 20 de ani Uniscan Grup Educațional a susținut și a încurajat 

educația holistică ce vizează atât dezvoltarea intelectuală a copiilor, cât și pe 

cea emoțională. Introducerea orelor de consiliere și dezvoltare personală în 

trunchiul comun este un pas important în a promova dezvoltarea holistică, 

iar așezarea acestei sarcini în grija profesorilor diriginți pune o 

responsabilitate importantă pe umerii dumneavoastră. O responsabilitate 

care era însă oricum acolo căci din acest rol se creează poate relația cea mai 

importantă. Deși pare dificil ca, de pe terenul unor  discipline precum 

matematica, fizica, chimia sau limbile străine să ne avântăm pe tărâmul 

psihologiei, probabil sunteți persoanele care au cel mai bun potențial de 

relaționare cu elevii. Calitatea de diriginte vine cu autoritate, cu setare de 

limite și reguli cu fermitate, cu iubire, apreciere, încurajare și înțelegere. Voi 

sunteți mereu acolo pentru ei, la bine și la greu și deveniți substitute 

parentale care le dau aripi de zbor. 

Știm cu toții că elevii noștri sunt ca niște bureței ce absorb informațiile de zi 

cu zi, dar și afectele și emoțiile ce vin odată cu acestea. Profesori și părinți - 

suntem persoane semnificative pentru copiii și elevii noștri. Transmitem 

informații specifice, dar și credințele noastre, sistemul nostru de valori, 

atitudini și comportamente, motivăm, încurajăm, putem contribui la 

creșterea sau scăderea stimei de sine a elevilor, devenind resorturi pentru 

evoluția lor. Vă aduceți aminte de profesorii voștri? De cei cei care v-au 

inspirat și v-au ghidat pașii spre cei care sunteți astăzi? Firele relaționale 

continuă să se țeasă de la profesori la elevi și de la elevi la profesori 

învăluindu-i pe învățăcei cu căldura și conținerea voastră. Este ceea ce face 

diferența, le structurează personalitatea și le dă forță de viață. 

În contextul dificil al ultimilor trei ani este și mai multă nevoie de priceperea, 

răbdarea, conținerea și dăruirea noastră. A dumneavoastră - pedagogii, 

educatorii, dar și a noastră - psihologii, cei care am încercat să înțelegem 

mecanismele de funcționare și dezvoltare ale ființei umane. De aceea 

credem că elevii au nevoie de un spațiu și timp acordat orei de consiliere și 

dezvoltare personală și că a fost o decizie bună de a fi fost investiți cu 

această misiune și venim bucuroși să vă sprijinim în derularea orelor de 

consiliere și dezvoltare personală cu:

n Manuale aprobate (Editura Active Learning, Uniscan Grup Educațional)

n Ghidul profesorului diriginte (profesorului de consiliere și dezvoltare 

personală) – gratuit în format electronic

n Caiet de activități de dezvoltare personală pentru elevi

n Workshop-uri și seminarii de formare continuă pentru profesorii diriginți - 

gratuit

n Cursuri de specializare acreditate ANC (consilier de dezvoltare personală)

n Cărți de psihologie/ dezvoltare personală

n Revista Trianglu – Direcții și alternative în psihoeducație – gratuit în 

format electronic
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Manuale aprobate

n Dezvoltare personală clasa a II-a*, autori Corina Mihaela Tudose, 

Simona Elena Popa, Editura Active Learning, Uniscan Grup 

Educațional. 

n Consiliere și dezvoltare personală clasa a V-a*, autor Simona 

Elena Popa, Editura Active Learning, Uniscan Grup Educațional.

* disponibile și edițiile în limba maghiară și germană

Ghidul profesorului - gratuit pentru ora de consiliere și dezvoltare 

personală!

Anul acesta ne-am propus ca, pe lângă Manualul de consiliere și 

dezvoltare personală, aprobat pentru clasa a V-a, să vă oferim ghidul 

profesorului în format electronic și accesibil gratuit. Acesta va fi 

disponibil în 4 broșuri, câte una pentru fiecare temă/capitol din 

manual. Veți regăsi:

n Principiile învățării socio-emoționale ca bază a curriculei pentru 

orele de Consiliere și dezvoltare personală; 

n Dezvoltarea abilităților pentru viață în preadolescență;

n Principiile padagogice specifice curriculei Consiliere și dezvoltare 

personală;

n Profilul psihologic al preadolescenților

n Baza teoretică a conceptelor studiate – prezentată modular pe 

măsură ce se avansează în parcurgerea programei școlare; 
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Aprobat 
cu cu OM 3884/08.06.2021 Aprobat 

cu OM 4065/16.06.2022
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n Sugestii pentru profesori;

n Exemple de lecții structurate pentru fiecare din domeniile de 

conținut ale disciplinei,

n Exemple de fișe de lucru;

n Recomandări pentru aprofundarea tematicilor de interes.

IMPORTANT!

Ghidul profesorului se oferă gratuit profesorilor diriginți. Pentru a 

limita accesul elevilor la materialele destinate profesorilor este 

nevoie să creați un cont de profesor pe website-ul nostru

www.uniscan.ro în care vă logați cu user name și parolă pentru a 

downloada toate materialele gratuite. 

Pentru validarea contului de profesor 

trebuie introdus un cod pe care vi-l vom 

trimite pe mail. Vă recomandăm să vă 

înscrieți la newsletter-ul nostru pentru a 

fi la curent cu cele mai noi informații pe 

care le pregătim pentru dvs.

Auxiliare aprobate 

n Activități de dezvoltare 

personală pentru preadolescenți

OFERTĂ SPECIALĂ

Resurse suplimentare

n Consiliere și dezvoltare 

personală clasa a VI-a (prin EDP)

n Consiliere și dezvoltare 

personală clasa a VII-a 

n Consiliere și dezvoltare 

personală clasa a VIII-a
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PROIECTE EDUCAȚIONALE: EDUCATION 4 ALL

Active Learning Training Center propune școlilor, în parteneriat, 

proiectul educațional EDUCATION 4 ALL.

Proiectul vizează:

Elevii – Cursuri de dezvoltare personală (TEACH & TOUCH)

Părinții – Ateliere de inițiere în ascultarea nevoilor copiilor

Profesorii – Ateliere, seminarii, cursuri de formare 

Formare continuă

n seminarii online dedicate învățării socio-emoționale ca bază 

teoretică pentru conceptele studiate în timpul orelor de Consiliere 

și dezvoltare personală. 

n seminarii care adresează teme referitoare la management școlar, 

agresivitate și comportament antisocial și conținerea violenței în 

mediul școlar, prevenirea abandonului școlar, gestionarea 

anxietății, semnele și implicațiile depresiei la copii și tineri

Specializare – Curs consilier de dezvoltare personală – acreditat 

ANC

Obiective

n implicarea elevilor, părinților și profesorilor în propriul parcurs de 

creștere personală 

n asigurarea unor oportunități de cunoaștere de sine și de 

dezvoltare de abilități prin intermediul cursurilor și atelierelor de 

dezvoltare personală și parentală

n specializarea cadrelor didactice interesate de activitatea de 

consiliere în așa fel încât aceștia să poată concepe, derula și 

coordona proiecte proprii în această arie beneficiind de suport 

specializat

n formarea cadrelor didactice interesate de activitatea de consiliere 

pentru dezvoltare personală în așa fel încât acestea să poată 

desfășura în unitățile de învățământ în care activează proiecte în 

colaborare cu Active Learning Training Center și Centrul DA

Ÿ
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n accesarea unor punți de comunicare constructivă între copii, 

părinți și profesori în beneficiul general al fiecărui actor în actul 

educațional  

Pentru mai multe informații privind proiectul Education 4 All  vă 

rugăm să contactați un reprezentant Uniscan. Proiectul poate fi 

personalizat în funcție de nevoile elevilor/școlii. Vă așteptăm ca 

parteneri direcți și activi în proiectele noastre. 

Revista Trianglu – direcții și alternative în psihoeducație – 

revistă pentru profesori, psihologi și părinți

Revista Trianglu – lansată în cursul anului 

2022 propune un spațiu de întâlnire co-

creat care să faciliteze țeserea unor 

plase conținătoare pentru cuvinte, 

gânduri, emoții dublate de experiențe și 

perspective diferite: profesori, medici, 

terapeuți, psihologi, părinți vorbesc 

despre sănătate, corp, parentaj, 

educație, despre copii, despre ei înșiși și 

despre viață așa cum se țese ea în 

fiecare zi. Primul număr al revistei poate 

fi descărcat gratuit de la adresa  

https://suportpsi.ro/coming-soon/. 

Rămâneți pe recepție pentru lansarea 

numărului 2 al revistei Trianglu cu tema 

Copiii de azi, părinții de ieri.

Suport pentru copiii și familiile aflate în dificultate – Centrul DA

Rezultantă firească a vremurilor în care trăim, Centrul DA, parte a 

proiectelor dezvoltate de Uniscan Grup Educațional asigură asistență 

psihologică – consiliere și servicii de psihologie educațională, 

psihoterapie individuală și de grup pentru copii, adolescenți și 

familiile lor. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul nostru, 

www.suportpsi.ro la secțiunile Despre noi și Ce îți oferim.
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Rămâneți pe recepție pentru lansarea 

numărului 2 al revistei Trianglu cu tema 
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Cum comandați?

Comenzile pot fi plasate de luni pană vineri, în intervalul orar 9:00 - 17:30, 

astfel:

n Telefonic 

Call center: 021/224.50.80; 021/224.50.26

Mariana Vilsan : 0733 300 907, mariana.vilsan@uniscan.ro

Nicoleta Ropar: 0733 300 908, nicoleta.ropar@uniscan.ro

Doina Lepadatu: 0733 300 902, tinkerbella@uniscan.ro

Doina Ghita: 0733 300 903, doina.ghita@uniscan.ro

Cristina Lepadatu: 0733 300 906, cristina.lepadatu@uniscan.ro

Ileana Briceag: 0733 300 901, ileana.briceag@uniscan.ro  

Mihaela Olaru: 0733 300 909, mihaela.olaru@uniscan.ro

n Prin e-mail la adresa bookshop@uniscan.ro sau la una dintre adresele 

reprezentanţilor Uniscan

n Online, pe site-ul www.uniscan.ro

Livrarea se face prin curier sau prin noul serviciu de curierat al poştei

prin care coletele sunt aduse la uşă de către Poşta Română, în funcţie de 

opţiunea dumneavoastră, astfel:

n Prin curier livrarea se va face în 3-4 zile lucrătoare, în cazul în care 

comanda se află în stoc, iar tarifele sunt următoarele:

Bucureşti

n Gratuită pentru o comandă peste 300 lei

n 15 lei pentru o comandă până în 300 lei 

Naţional* 

n Gratuită pentru o comandă peste 1000 lei

n 30 lei pentru o comandă până în 1000 lei

*livrăm prin curier, în ţară, doar în oraşele mari, pentru care curierul nu 

solicită taxe în plus pentru kilometri suplimentari; pentru localităţi mai mici 

vă recomandăm să solicitaţi livrarea prin serviciul de curierat al poştei care 

aduce acum coletele la adresa destinatarului. Dacă doriţi totuşi livrarea prin 

curier vor fi taxe în plus faţă de cele menţionate mai sus. 
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n Prin serviciul de curierat al poştei, livrarea se va face în 4-6 zile 

lucrătoare, iar tarifele sunt următoarele:

Bucureşti

n Gratuită pentru o comandă peste 300 lei

n 15 lei pentru o comandă până în 300 lei 

Naţional 

n Gratuită pentru o comandă peste 300 lei

n 15 lei pentru o comandă până în 300 lei

Modalităţi de plată

n Plată ramburs la primirea coletului 

n Plată prin bancă cu ordin de plată

n Plata online, cu cardul, la comenzile plasate pe site

Vă rugăm să aveţi în vedere că în cazul în care coletul nu este ridicat la 

prima livrare şi se solicită retransmiterea acestuia, taxa de transport cade 

în sarcina solicitantului. 

În cazul apariţiei unor situaţii problematice, apelaţi 0723389188 (Simona 

Popa) sau trimiteţi e-mail pe adresa simona.popa@uniscan.ro

Unde ne găsiţi?

UNISCAN GRUP EDUCATIONAL

ACTIVE LEARNING TRAINING CENTER

Birouri/Depozit/Showroom/Bookshop 

Str. Prahova nr. 52, Sector 1, Bucureşti (Pod Constanţa, Bucureştii Noi)

Tel: 021 / 224.50.80; 021 / 224.50.26. 

bookshop@uniscan.ro

www.uniscan.ro

ACTIVE LEARNING TRAINING CENTER/ CENTRUL  DA/ BOOKSHOP

Strada Adrian 22-24, Sector 5, Bucureşti (zona Marriott)

Tel: 021.430.13.31, Mobil: 0733 300 904

contact@suportpsi.ro

www.activelearningcenter.ro, www.suportpsi.ro  




