
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ziua Internațională a Comunicării 
Sâmbătă 1 octombrie 2016  

 

Centrul AmaneSer 
 

 

Daca te interesează să îți îmbunătățești relațiile și comunicarea, te așteptăm să 
sărbătorim împreună prima Zi Internațională a Comunicării la noi la Centrul AmaneSer, 
dedicata Metodei ESPERE® creata de Jacques Salomé.  
 

Program 
10:00-11:00 – Atelier de comunicare părinți - copii (varsta copiilor intre 7 si 11 ani – 
școală primara) 

12:00-13:00 – Atelier de comunicare părinți - copii (varsta copiilor intre 11 si 14 ani – 
școală gimnaziala) 

14:00-16:00 – Îmbunătățirea relațiilor profesionale prin comunicare  

17:00-19:00 – Îmbunătățirea relației de cuplu prin comunicare 

  

Unde se desfașoară? 
La sediul nostru din str. Matei Basarab 104, bloc 72, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3, 
București.  
 

RSVP 
Te rog sa ne dai de veste daca participi la amaneser@amaneser.ro  sau la 0723.396.368 

Intrarea este libera, locurile sunt limitate. 
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Atelier de comunicare parinti-copii 
10:00-11:00 –vârsta copiilor intre 7 si 11 ani – școală primara 

12:00-13:00 –vârsta copiilor intre 11 si 14 ani – școală gimnaziala 
 

Te așteptăm dacă vrei să îți petreci o oră de sâmbătă altfel, 

alături de copilul tău, în care, prin joacă, veți exersa împreună 

cum să comunicați mai bine. 

Teme abordate: 

 Cum sa ne îmbunătățim relațiile 

 Mesajele pe care le transmitem si le primim si efectele 
acestora asupra increderii in noi. 

 Descoperirea si exersarea mesajelor cadou  

 Identificarea mesajelor otrava, toxice si efectele lor devastatoare in viața de zi cu zi 

 Deprinderea unei modalități de eliberare de mesaje otrava 

Atelierul va fi construit din jocuri si momente de împărtășire, ghidate prin Metoda ESPERE®, care este una 
practică. 

 

 

Îmbunătățirea relațiilor profesionale prin comunicare 
14:00-16:00 

„Eu cred că adevărata criză cu care se confruntă omenirea acum nu este economică,  

ci una relațională, care ne costă foarte mulți bani.“ 
Jacques Salomé 

Afla cu ajutorul Metodei ESPERE® în cadrul atelierului mijloace practice pentru a comunica eficient si a-ti 

păstra energia, creativitatea si starea de bine in mediul profesional.  

Teme abordate: 

 Modalități de îmbunătățire a relațiilor cu superiorii 
ierarhici, colegii și subordonații  

 Cum să faci cereri într-o manieră relațională, care să 
prevină apariția conflictelor  

 Diferențierea dintre persoană și performanța ei, dintre 
persoană și funcția ei 

 Căi concrete pentru a gestiona relațiile cu clienții și 
colaboratorii 

Atelierul este interactiv, pornește de la întrebările și situațiile 
tale concrete. 



 

 

 

 

Îmbunătățirea relației de cuplu prin comunicare 
17:00-19:00 

 

Daca iubirea ar fi suficienta pentru a păstra relațiile de cuplu așa 

cum ni le dorim, atunci cu siguranță numărul despărțirilor ar fi 

mult mai mic. Pentru ca nu lipsa iubirii este motivul dificultăților 

in cuplu, ci felul in care comunicăm și relaționăm unul cu 

celălalt. 

La atelier vei putea descoperi, cu ajutorul Metodei ESPERE®, 

cum anume poți să reînflorești relația ta de cuplu. 

Teme abordate: 

 Confuzia intre sentimente si relatie 

 Sunt intr-o relatie de intalnire sau intr-o relatie de cuplu? 

 Ce se intampla cu relatia de cuplu atunci cand devenim parinti  

 Instrumente de comunicare si reguli ale Metodei ESPERE®. 

Atelierul este interactiv, porneste de la intrebarile si situatiile tale concrete. 
 

CU CINE? 

Cati Calin este psiholog si trainer in comunicare relaţională prin Metoda ESPERE® la Centrul de 
dezvoltare personala AmaneSer. Este membru acreditat al Institutului ESPERE International. Este 
mama de 9 ani si are o experienta de 10 ani in cursuri si consultatii de comunicare relationala, ca 
moderator de grupuri de dezvoltare personala, programe de formare special concepute pentru 
copii, profesori, educatori, parinti si organizatii. Articolele ei sunt aici. Articole pe site-ul Itsy Bitsy 
aici. 

 

DESPRE JACQUES SALOME si METODA ESPERE® 

Jacques Salome este psihosociolog, formator, scriitor francez. 

Dupa numeroase experiente in domeniul psihologiei si al sociologiei, ajunge la o metoda personala. El creeaza 
un sistem teoretico-practic, dezvoltand concepte si instrumente proprii. Astfel ia nastere Metoda ESPERE® 
(Energie Specifica Pentru o Ecologie Relationala Esentiala). Este autorul a peste 59 de carti, coautor al unor lucrari 
de referinta despre comunicare si cuplu. Cartile sale au fost traduse in 27 de limbi, inclusiv limba romana. 

Metoda ESPERE® este o pedagogie a comunicarii, o metoda vie, accesibila tuturor si usor de aplicat in viata de zi 
cu zi. 

Scopul comunicarii relationale prin Metoda ESPERE® este imbunatatirea calitatii relatiilor interpersonale din 
toate domeniile vietii. Sensul pe care il da Jacques Salomé verbului “a comunica” este de “a pune in comun”.  
Astfel, din  aceasta perspectiva Metoda ESPERE® ne ajuta sa fim co-autori responsabili ai relatiilor noastre. 

http://www.amaneser.ro/site/index.html#/comunitate_exercitii_relationale
http://www.itsybitsy.ro/?s=Cati+Calin


 

 

 

 

Cand m-am întâlnit cu mine... 

Moderator Mihaela Iacob 

Repere comunicationale in relatiile esentiale 

 

Locatia: sediul Spiralife ( Thomas Masaryk 1) Daca te interesează să îți îmbunătățești 
relațiile și comunicarea, te așteptăm să sărbătorim împreună prima Zi Internațională a 
Comunicării la noi la Centrul AmaneSer, dedicata Metodei ESPERE® creata de Jacques 
Salomé.  
 

Program 
10:00-15:00  

  

Unde se desfașoară? 
La sediul Spiralife ( Thomas Masaryk 1) București.  
 

RSVP 
Te rog sa ne dai de veste daca participi la 0721321635 

Intrarea este libera. 
 

 


