
Tratează capcanele
identificării cu rolul de
dascăl, în special
purtarea pelerinei de
Salvator. Sunt listate
riscurile puterii celor
care ajută, respectiv
latura întunecată a
profesiei, unde ne găsim
când ajutăm urmărind
nu doar beneficiul
celuilalt, ci mai ales
propriul beneficiu și
deținerea puterii .

Dezvoltă tabloul
incontinenței emoționale
pentru a înțelege că nu
ceilalți oameni sunt cauza
reacțiilor noastre și nimeni
nu ne poate face să ne
simțim într-un fel anume.
Autoreglarea emoțională
este un proces conștient
sinonim cu individuarea.

DESPRE CARTE

CAPITOLUL I

SUMAR

CAPITOLUL AL II I-LEA

Ghidul de supraviețuire pentru toți dascălii (educatori ,
învățători , profesori) este o carte care introduce capsule
din psiho-educația de care are nevoie orice educator
care nu vrea să mai meargă la școală.

GHID DE
SUPRAVIEȚUIRE
PENTRU PROFESORI

TEZAUR DE
GRESELI



DIN CUPRINS

GHID DE SUPRAVIETUIRE
PENTRU PROFESORI

Procesarea cu onestitate a standardelor nerealiste, a 
 autocriticii dure și a intoleranței față de greșeală. 

 IMPERFECTIUNEA

Confruntarea cu umbra cavalerului pe cal alb este
parte din procesul de oglindire a profesionistului care îi  
ajută, salvează, protejează, susține și crește pe ceilalți .

SALVATORUL

Explorarea aspectelor care sunt în controlul personal,
pentru a ne valorifica drepturile și oportunitățile la
muncă și în viața personală. 

VICTIMIZAREA



DESPRE AUTOARE

BIOGRAFIE

„Visul meu este ca fiecare elev din România sa îsi valorizeze
greseala ca o experienta de învatare pentru ca adultul de
mai târziu să constientizeze ca în timp ce greseala trece,

lectia este cea care ne transforma.”

Carmen Neagu née Eni este
licenţiată în istorie și fi lologie
(UAIC Iași), are un master în
Istoria evreilor și ebraistică (UAIC
Iași), este bursieră Extensive
Reading Foundation (Japonia) și
IATEFL (UK), cu experiență ca
examinator Cambridge ESOL,
deține o certificare TKT PRACTICAL
(Universitatea Cambridge) și o
certificare CELTA (Universitatea
Cambridge) și este certificată în
Critical Thinking in Language
Learning and Teaching
(Universitatea Oregon).

În 2020 a absolvit Facultatea de Psihologie din Brașov și cursul de
Dream Management împreună cu Mirela Oprea. În 2022 a finalizat
cursurile unui master de Psihodiagnoză Cognitivă și Consil iere
Psihologică, o formare în psihoterapie la Institutul Român de
Psihoterapie Integrativă și o supervizare în Psihologie Clinică. Din
vara anului 2020 este facil itator al programului „ „Mentalitate
Deschisă în Educație”.

PROFESOR & PSIHOLOG
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CARMEN NEAGU NÉE ENI 

MAI MULTE DESPRE
AUTOARE

http://carmen-neagu.ro/


COMUNICAT DE PRESA
LANSARE DE CARTE

În curând se va lansa cartea „Tezaur de greșeli . Ghid de
supraviețuire pentru profesori” , scrisă de Carmen Neagu née Eni.
Cartea este un ghid de supraviețuire pentru toți dascălii
(educatori , învățători , profesori) care introduce capsule din
psiho-educația de care are nevoie orice educator care nu vrea să
mai meargă la școală. 

Ghidul compilează o serie de tehnici și intervenții psiho-
emoționale validate ști ințific, explicate de un psiholog atestat de
Colegiul Psihologilor din România. Cartea este un suport practic
gândită de un profesor cu o experiență de 17 ani la catedră, care
deschide accesul la comunități de educatori cu valori similare și
își valorizează eșecul și greșeli le profesionale.

    „ „Acum 5 ani, după ce am
experimentat tot ce se putea în
sistemul public de învățământ,
am început facultatea de
psihologie și psihoterapia
personală care m-au ajutat să
înțeleg în ce fi lm jucam fără să
fiu pe deplin conștientă de rolul
meu. Acum știu cum am ajuns
aici, știu cine sunt și știu că ceea
ce fac ca profesor și ca psiholog
este valoros. În cartea mea am
creat o serie de direcții în care
poți să privești și căi din care
poți alege pentru a te simți
împlinit în rolul tău de dascăl.”

Carmen Neagu née Eni
Profesor & Psiholog



Această carte este o
experiență în sine. Este o carte
pe care o recomand oricărui
educator debutant sau cu
experiență, cu entuziasm și
dorință de formare continuă,
mai ales acelui dascăl ezitant
și timid, care a făcut multe
greșeli și a învățat din ele
multe drumuri drepte pentru
că iubește enorm copiii și î i
respectă și î i susține pe toți
părinții întâlniți în cale.

În sfârșit o carte care îi
încurajează și î i promovează
pe dascălii care au curajul să
fie vulnerabili! Câtă
înțelepciune în aceste rânduri
care ne îndeamnă să ne
bucurăm de simplitatea
lucrurilor, să nu ne luăm
mereu în serios și să revenim
mereu Acasă!

Am citit cartea în calitate de
profesor al proprii lor mei copii.
M-a ajutat să găsesc
echilibrul între rolul de mamă 
 și rolul de profesor, să îmi
analizez mentalitatea din
perspective noi, mi-a liniștit
fricile și m-a încurajat să râd
de proprii le greșeli în loc să
mă autovictimizez. Am înțeles
că modelul de educator creat
în mintea mea este doar
idealul meu.  Deși este o carte
dedicată profesorilor, o
recomand tuturor părinților
care conștientizează că
educația copiilor începe și nu
se termină în sala de clasă.  

RECENZII
TEZAUR DE GREȘELI

DANA,PSIHOLOG 

ANA, MAMA DE
HOMESCHOOLERI

ANDREEA,
SCRIITOARE 


