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Prin prezentul buletin de ştiri dorim să informăm membrii asociaţiei, beneficiarii şi 

finanţatorii privind programele derulate şi rezultatele obţinute în anul 2012. 

I. CONSILIERE PENTRU O CARIERĂ VIITOARE 

Asociaţia FORMARE STUDIA a organizat activităţi de consiliere privind cariera 

pentru elevi,  în două proiecte POSDRU, în calitate de partener.  

1. Proiectul „Înaltă calitate în formarea profesională”, ID 63761 

Beneficiarii proiectului pentru anul doi de implementare ( august 2011-iulie 2012) 

sunt 211 elevi de la Grup Şcolar „Anghel Saligny” din Galaţi şi 93 elevi de la Grup 

Şcolar “Dumitru Mangeron” Iaşi. 

 

Consilierea oferită de FORMARE STUDIA se realizează pe două paliere: 

Modulul 1- Dezvoltarea personala in contextul devenirii profesionale (20 ore) 

Teme generale: 

Cunoaşterea de sine,  

Relaţia temperament – profesie,  

Interesele profesionale,  

Comunicarea eficientă,  

Abilităţi de lucru în echipă,  

Sistemul valorilor personale,  

Rolul deciziei privind profesia în devenirea 

profesională,  

Abordarea succesului şi eşecului,  

Adaptarea  la schimbările de pe piaţa muncii,  

Noi abilităţi cerute în contextul schimbărilor survenite pe piaţa muncii,  

Corelarea tendinţelor de pe piata muncii cu necesitatea dobândirii de noi 

competenţe. 
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Modulul 2- Consiliere si orientare in cadrul programei scolare (10 ore) 

 Temele dezbătute cu elevii de la Grup Şcolar „Anghel Saligny” Galaţi  

- Autocunoaştere 

- Comunicarea eficientă 

- Interesele mele profesionale 

- Rolul deciziei privind profesia în devenirea profesională 

- Adaptarea la schimbările de pe piaţa muncii 

 Temele dezbătute cu elevii de la Grup Şcolar „Dumitru Mangeron” Iaşi 

- Personalitatea: realitate bio-psiho-socio-culturală 

- Mituri în alegerea carierei 

- Explorarea pieţei muncii 

- Marketing personal 

 

Cei 211 elevi de la Grup Şcolar „Anghel 

Saligny” din Galaţi înscrişi în program în 2012 

sunt elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a 

C, a IX-a D a IX-a E, 11As,13As (domeniul 

Construcţii şi lucrări publice).  

 

 

Activităţile de consiliere s-au desfăşurat în 

perioada februarie – iulie 2012. Lectori 

formatori: lector. univ. dr. Camelia Frigioiu  şi 

psihopedagog Ioan Cucuteanu.  

 

 

 

 

 



 

Asociația FORMARE STUDIA 
 

5                   

 

Elevii beneficiază de suportul de curs special 

conceput de către lectorii formatori în acord 

cu programa de curs şi specificaţiile 

proiectului, completază fişe de lucru, participă 

activ şi au ocazia să afle despre oportunităţile 

pe piaţa muncii. 

 

 

La Grup Şcolar “Dumitru Mangeron” Iasi,  elevii înscrişi la program au fost 

selectaţi pe criteriul respectului manifestat faţă de educaţia oferită de şcoală: 

prezenţă la program, achitarea de sarcinile de elev, atitudine corespunzătoare în 

timpul programului, şi s-au format 3 grupe. 

Grupa 1: 30 elevi de clasa a-IX-a, din care 15 în domeniul de pregătire de bază 

mecanică(specializare viitoare tehnician proiectant CAD) şi 15 în domeniul de 

pregatire de bază electric (specializare viitoare tehnician electrotehnist). 

Grupa 2: 25 elevi de clasa a-X-a, domeniul de pregatire de bază mecanică 

(specializare viitoare tehnician proiectant CAD) 

Grupa 3: 38 elevi de clasa a-XI-a si a-XII-a (ruta progresivă) , din care 15 în 

calificarea profesională- tehnician mecatronist, 13 in calificarea profesională 

tehnician instalaţii electrice şi 10 în calificarea profesională - tehnician 

transporturi. 

Cursurile s-au desfăşurat în perioada martie-mai 2012. Lectori formatori: profesor 

Adina Andrei şi psihopedagog Anca Hardulea. 
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2. Proiectul „Pregătirea practică-primul pas spre un loc de muncă”, 

ID 81807 

 

2012 este primul an de implementare. Beneficiari pentru acest au fost 300 elevi 

de la Grup Şcolar „Transporturi Căi Ferate” din Galaţi, respectiv 12 colective. 

Consilierea oferită de FORMARE STUDIA se realizează în cadrul cursului 

Managementul carierei care este prevăzut cu 20 ore şi are următoarea 

tematică, special concepută de lectorii formatori pentru în cadrul proiectului: 

 

 Educaţie pentru cultivarea caracterului  

 Relaţiile profesionale, comunicare profesională  

 Abilităţi şi aptitudini transferabile 

Lectori formatori : prof. dr. Angela Sava, prof. Terescenco Ilona, prof. Vass 

Petra 

Activităţile de consiliere s-au desfăşurat în perioada martie-mai 2012.  

Formatorii au conceput suportul de curs şi materiale pentru a fi utilizate cu 

elevii, în acord cu nevoia de consiliere identificată la elevi, programa cursului şi 

cu cerinţele proiectului. 
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La activităţi s-au utilizat metode şi 

instrumente moderne utilizate cu 

precădere în derularea 

activităţilor de  educaţie non-

formală ( studii de caz, joc de rol, 

lucrul în echipă, explozia stelară, 

turul galeriei, etc.). Elevii 

participă cu plăcere, conform 

feedback-ului oferit formatorilor. 

 

  

 

 

 

 

II.     FORMAREA TUTORILOR DE PRACTICĂ  

Formarea a 12 tutori de practică s-a făcut în cadrul cursului de perfecţionare 

TUTORE DE PRACTICĂ, curs prevăzut cu 20 ore. Cursul s-a desfăşurat în luna 

martie 2012, în cadrul proiectului POSDRU „Pregătirea practică-primul pas spre 

un loc de muncă”,  la Grupul Şcolar „Transporturi Căi Ferate” din Galaţi, 

Bulevardul George Coşbuc nr. 225. 

 

 



 

Asociația FORMARE STUDIA 
 

8                   

 

 

Scopul formării: instruirea tutorilor în vederea dezvoltării competenţelor psiho-

pedagogice necesare pentru demersul de sprijinire a elevilor în cadrul stagiilor de 

instruire practică. 

Teme:  

 Competenţe de comunicare  

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI  

 Aplicarea normelor de protecţie a mediului  

 Proiectarea activităţilor de instruire  

 Asigurarea managementului procesului de 

instruire  

 Evaluarea activităţilor de instruire  

 Consilierea formabililor 

În lunile ianuarie-martie 2012 membrii echipei de implementare a proiectului 

(Sava Angela, Vass Petra, Sava Alexandru) au stabilit structura cursului, au 

conceput programa, au selectat informaţiile necesare şi au conceput suportul de 

curs, conţinutul mapelor cursanţilor şi alte materiale şi instrumente de lucru 

necesare în cadrul formării. Lector formator: prof. dr. Sava Angela. 
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III. FORMAREA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

Proiectul POSDRU „Formarea profesională în societatea cunoaşterii”, ID 63671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACŢIUNI ÎN CADRUL PROGRAMULUI GRUNDTVIG 

1. International GRUNDTVIG Workshop  GRU-11-GRAT-36-IS “Active 

citizenship through civic and voter education”, 5-12 February 2012, Iasi  
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2. Proiectul GRU-10-P-LP-101-IS-DE „INTERKULT- Wertevermittlung im 

interkulturellen Kontext. Konsequenzen fur die Erwachsenenbildung in 

Europa”, parteneriat GRUNDTVIG, aug 2010 - iulie 2012 

 

 

3. Proiectul GRU-12-P-LP-384-IS-UK „CASPAN – Creating an Adult 

Support Platform and Network  Learning Partnership”, parteneriat 

GRUNDTVIG, aug 2012 - iulie 2014 

 

  

Prima întâlnire de proiect - Paris, France - 26.08-1.09.2012 
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V. CURSURI PENTRU ADULŢI AUTORIZATE 

 
S-au organizat programe de formare profesională/ specializare  conform 

autorizaţiilor existente.  

Total 112 absolvenţi 

– EVALUATOR DE COMPETENŢE  PROFESIONALE 

– FORMATOR 

– INSPECTOR RESURSE UMANE 

– MANAGER PROIECT 

– MENTOR 

 

VI. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ  

Calitate în educația formală și non formală 

 

5-6 mai 2012, Iași, România 

 

 


