


SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul  conferinței - atelier:
Informarea educatorilor, părinților și elevilor, despre metode 
practice de reducere a stresului în școli și stimularea dorinței de a 
învăța și bucuriei de a preda.

Identificarea de modalități practice prin care se poate reduce 
stresul din procesul educațional în România.

Conștientizarea efectelor educației fără stres asupra vieții 
profesionale în diferite domenii.

Obiective generale:
Prezentarea de metode pentru reducerea stresului elevilor și 
profesorilor.

Prezentarea de metode pentru dezvoltarea potențialului mental, ca 
o condiție prealabilă unei mai bune educări.

Prezentarea rezultatelor proiectelor “EUROPE” și “FRIENDS” - 
co-finanțate de UE și posibilitatea extinderii lor în cadrul 
programului “Erasmus+” 
EUROPE: Ensuring Unity and Respect as Outcomes for People of Europe

FRIENDS: Fostering Resilience, Inclusive Education and Non-Discrimination in 
Schools





Program:
 9.00 - Deschiderea Conferinței
 9.15 - Educație fără Stres - soluții, Simona Baciu
 9.45 - De-a arhitectura în școala mea - impactul spațiului școlii asupra elevilor și profesorilor, arh. Brîndușa Havași
10.45 - Optimizarea funcționării creierului în procesul de educație, Fred Travis PhD.
10.55 - Pauză de cafea

11.10 - Demonstratie EEG (live), Fred Travis PhD.
11.45 - Implementarea programului FRIENDS, QuietTime / MT în Portugalia - Paulo Quadros Corte-Réal, Teresa  Rodrigues de 
Sousa Palaré,  
            Carla Gabriel dos Santos, Jose  Miguel  Lopes Boléu, Joana Vieira dos Santos PhD. , Luís Sérgio Vieira, Ph.D, Întrebări și 
răspunsuri
12,40 – Atelier 1 - "Cum ar arăta/funcționa un proiect Educație fără stres în România?„
13,05 – Pauza de masă

14,10 – Un sfert de veac de Educația fără Stres în lume, Peter Warburton.
15,00 - Leadership și legătura minte-corp, Jim Bagnola

15,45 - Pauză de cafea

16,00 - Valori prin educație: Integritate, Compasiune, Generozitate, Radu Manolescu
16,30 - Rezumatul și importanța zilei din perspectiva mentalului colectiv, Vasile Zecheru
16,50 – Prezentare idei Atelier 1 - "Cum ar arăta/funcționa un proiect Educație fără stres în România?"
             Atelier 2 – Soluții
17,20 – Concluzii și încheiere conferință



200 de participanți / beneficiari direcți

 
.



Materiale tipărite
Afișe     Mape                                                                                           Roll up 



Materiale tiparite
Invitații și pliante



Ecouri în presă
 

 

                                                                                                                                                                                 

● 1 știre națională la 
Digi 24

● 3 emisiuni TVR 
ClUj

● 2 interviuri  Radio 
Itsy Bitsy

● 2 emisiuni Radio 
Cluj

● 1  interviu EBS 
Radio  



Eveniment pe Facebook
 

 

                                                                                                                                                                                 



Ecouri online
   



Buget conferință

Total cheltuieli €19,550

Închiriere sală si masă 
participanți la conferință €5,100

Cazare și transport €10,500

Materiale de promovare €2,100

Traducere simultana , 
echipamente traducere, servicii 
foto - video €1,850



Testimoniale

“Cred că este dorința fiecărui părinte să-și vadă copilul devenind un 
adult fericit, împlinit cu ceea ce face și având relații armonioase cu sine și 
cei din jur. 
‘Educație fără stres’ poate fi un vis devenit realitate, așa cum ne-a 
demonstrat această conferință: elevi, părinți, cadre didactice și echipa 
managerială a școlii, cu toții participând cu bucurie și ‘în liniște 
interioară’ la procesul educativ. Rezultatele concrete, solidele argumente 
științifice și experiențele personale ale speakerilor invitați au făcut ca 
această conferință să fie ‘una din luminițele de la capătul tunelului’ și să 
dorim în România cât mai multe astfel de programe reușite bazate pe 
MT. Tot ce avem de făcut este primul pas! Fiecare putem face o diferență 
pentru noi înșine, familiile noastre și cei din jur! “
                                  Catia, părinte

Când am plecat de la conferință am simțit că pot să fac multe pentru a 
mă îmbunătăți ca om. Multe din noțiunile aflate acolo au fost noi 
precum meditația transcendentală sau modul cum se modifica creierul 
pe parcursul vieții. Știam de existența meditației, însă meditația 
transcendentală m-a făcut să privesc diferit aceasta practică, a 
meditației. M-a făcut să încerc să mă dezvolt și pe alte planuri.

Ștefan, student



Testimoniale

Conferința despre educație de la Cluj a avut un rol practic pentru mine, 
fiindcă am văzut pașii concreți făcuți în altă țară, Portugalia pentru ca un 
vis să devină realitate. 

Am plecat de acolo impresionată de efortul realizatorilor care s-au gândit 
la toate amănuntele pentru ca noi, participanții, să împărtășim bucuria 
unei educații fără stres cu cei care au obținut-o deja. 

 Teodora Luminita, părinte











Sprijinul Dvs a fost 
esențial. Fară el nu 
am fi putut duce la 
bun sfârșit această 
inițiativă în felul în 
care a fost gândită 
și implementată.

VĂ MULȚUMIM.






