
Eroii nu se nasc. Se cresc. 



Claudia
Toderean – Dascălu
Cine sunt? 

Sunt dintotdeauna pasionată de conceptul de dezvoltare personală și de 
educația pe tot parcursul vieții. Însă acum opt ani am descoperit o abordare 
care poate facilita o transformare mult mai rapidă și mai țintită pe nevoile 
specifice ale persoanei. Coachingul m-a atras din primul moment prin 
puterea conexiunii umane și eleganța abordării non-directive. Din 2014 până 
în prezent am parcurs peste 600 de ore de formare în coaching în Olanda, 
Ungaria și România și am acumulat peste 220 de ore de ședințe cu clienții. 
Sunt coach certificat ICF (Associate Certified Coach) și ANC, și absolventă de 
psihologie. La nivel personal, ador să călătoresc, să învăț limbi străine, să 
explorez idei noi și să ascult muzică. 



CUM FAC CEEA CE FAC

Onestitatea, încrederea și vulnerabilitatea sunt cele trei elemente ale 
coaching-ului cu care rezonez cel mai mult. Atunci când pornim de la o 
bază de confidențialitate, încredere, vulnerabilitate și sinceritate, 
putem avansa într-o oră cât alții într-un an. În alegerea instrumentelor 
de coaching mă inspir dintr-o varietate de surse: interogarea 
apreciativă (”appreciative inquiry”), abordarea sistemică, psihologia 
somatică, NLP sau coachingul cognitiv-comportamental. 

Acreditarea ICF înseamnă, printre altele, că în toate interacțiunile cu 
clienții respect cu strictețe Codul de Etică ICF, și urmăresc constant să 
îmi dezvolt Competențele Cheie. 

Într-un proces de coaching alături de mine, te poți aștepta la 
parcurgerea câtorva pași: cunoaștere reciprocă, contractare sau 
stabilirea regulilor jocului și a așteptărilor, definirea obiectivului, 
explorarea situațiilor și a opțiunilor, angajamentul, acțiunea, check-in-
urile pe parcurs și eventualele recalibrări, concluzionarea și evaluarea. 
Prin toate aceste etape ascult activ și profund, răspund cu empatie și 
aplic o abordare non-directivă în care clientul își asumă 
responsabilitatea pentru procesul său de transformare. 

CUM TE VA AJUTA CEEA CE FAC

Tematicile pe care am lucrat cu succes alături de clienții mei 
sunt foarte diverse. Fiind o filosofie, o abordare și o combinație 
de metode versatile, coaching-ul are capacitatea de a răspunde 
unei game foarte largi de nevoi fără a necesita specializarea pe 
domeniile particulare în care operează clientul. 
Sesiunile de coaching cu mine i-au ajutat pe clienți să:
§ înțeleagă ce își doresc cu adevărat și să ia decizii dificile;
§ se înțeleagă pe sine, să își exprime clar nevoile și să vadă

ce lipsește din viața lor într-un moment dat;
§ comunice cu alții (angajați, membri ai familiei, prieteni) în

așa fel încât să construiască relațiile pe care și le doresc;
§ devină leaderi mai eficienți în companiile sau

start-up-urile lor;
§ depășească „paralizia analizei” și să își pună în aplicare

planurile și ideile.

https://coachingfederation.ro/codul-de-etica/
https://coachingfederation.ro/competentele-de-baza-icf-actualizate/
https://www.linkedin.com/in/claudiatoderean/


„Am avut parte de 7 ședințe de coaching alături 
de Claudia. Au venit într-un moment în care 
aveam nevoie de claritate și ordine în gânduri și 
în suflet, atât pe plan profesional cât și pe plan 
personal. Întâlnirile cu ea m-au ajutat să îmi 
găsesc răspunsuri și soluții, m-au făcut să iau 
atitudine in diverse direcții și să pun în practică 
idei pe care le aveam dar pentru care niciodată 
"nu aveam timp". Discuțiile noastre m-au ajutat 
să mă cunosc mai bine, să prind mai multă 
încredere, să îmi permit să fiu vulnerabilă și 
prin asta să prind noi puteri.  Mi-a plăcut mult 
că este foarte bine organizată, că mă ghida în 
găsirea răspunsului, că mă aducea la firul roșu 
al poveștii când aveam tendința "de a bate 
câmpii", că îmi oferea informații/surse care să 
mă ajute pe viitor (ex linkuri cu diverse 
concepte).  Este o persoană deschisă, discretă, 
care îți emană pozitivism și calm. O recomand 
din tot sufletul și îi mulțumesc!” 

Diana Jula, Fotograf

„Într-un mediu prietenos și deschis, am fost 
ghidată de Claudia să identific singură atât 
motivul pentru care eram acolo, cât și 
posibilitățile de acțiune pe care le am. 
Coaching-ul s-a dovedit a fi pentru mine o 
metodă foarte rapidă și eficientă de a aduce 
claritate în interior - în gândurile mele, claritate 
care în foarte scurt timp s-a manifestat și în 
exterior – în deciziile luate și consecințele 
acestora. Am apreciat foarte mult atât 
metodele folosite pe parcursul întâlnirilor, cât 
și felul în care acestea au fost utilizate, Claudia 
dând dovadă de răbdare și de o mare 
capacitate de a asculta și de a fi lângă mine 
într-o manieră discretă, deloc intruzivă. 
Recomand cu drag! Mulțumesc încă o dată!” 

Irina Bardoczi, Jurist și Psiholog



„Am avut o sesiune de Coaching împreună cu 
Claudia, chiar înainte de un interviu. Eram 
plină de neîncredere cu privire la șansa mea 
de a trece peste acest pas, dar discutând cu 
Claudia m-a ajutat enorm de mult să-mi câștig 
încrederea în forțele proprii și să merg 
hotărâtă la aceasta întrevedere. Pot spune că 
am primit jobul pe care mi l-am dorit, asta și 
datorită acestei sesiuni de coaching. Nu pot 
decât să o recomand cu căldură pe Claudia, 
este foarte dedicată în ceea ce face. Apelați 
cu încredere la o ședință de coaching atunci 
când sunteți într-un impas în viață. 
Mulțumesc mult pentru ajutor.” 

CÂTEVA ARTICOLE SCRISE DE MINE

Leader as a coach

Golden nuggets after 6+ years in 
coaching

Slide interactiv 

Monica Alber, Arhitect

https://hpdi.ro/leader-as-a-coach-cum-coachingul-ne-face-leaderi-mai-buni/
https://www.linkedin.com/pulse/golden-nuggets-after-6-years-coaching-toderean-dasc%25C4%2583lu-acc/
https://www.linkedin.com/pulse/golden-nuggets-after-6-years-coaching-toderean-dasc%25C4%2583lu-acc/
https://hpdi.ro/leader-as-a-coach-cum-coachingul-ne-face-leaderi-mai-buni/
https://www.linkedin.com/pulse/golden-nuggets-after-6-years-coaching-toderean-dasc%25C4%2583lu-acc/





