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Prezentare cursuri 
Prin intermediul analizei realizată în unitațile de invatamant din Județul Ilfov s-a identificat 

nevoia de a îmbunătăți nivelul de competente al personalului didactic, iar aceste tipuri de cursuri 
raspund nevoilor specifice ale cadrelor didactice si a personalului de sprijin/auxiliar privind lucrul cu 
copii/tineri/adulti care au abandonat invatamantul obligatoriu si participa la programul ADS sau pentru 
a minimiza abandonul școlar. 
 

 Cursurile de formare continuă Formator, Consilier vocațional (proiect 133158), Consilier 
orientare profesională (proiect 136044) se adresează personalului din invatamant cu studii superioare 
finalizate, iar cursul pentru Instructor/preparator formare se adreseaza cadrelor didactice/pers 
auxiliar cu studii medii. 

 
Prin înscrierea în cadrul Grupului Țintă, personalul didactic din învățământul preuniversitar de la nivelul 
Județului Ilfov vor beneficia de: 
 
 
- 1 program de formare continuă avizat/acreditat de Ministerul Educației și Cercetării având 
tematica: Metodele de prevenire a abandonului școlar. Acest curs are o durata de 60 de ore pentru 
care se acordă 15 credite profesionale; 
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- 1 program de formare continuă specific programului ”A Doua Șansă” sau relevant fata de 
nevoile Grupului Țintă autorizat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării având 
tematica: Formator. Acest curs are o durata de 180 de ore pentru care se pot acorda credite 
profesionale. 

 
Prin intermediul cursului de Formator este vizată dezvoltarea metodelor de predare non-formale, 

precum și structurarea informațiilor privind diverse tematici în functie de nevoile specifice grupului 
tinta care a abandonat invatamantul obligatoriu, astfel incat acesta sa poata finaliza invațământul 
obligatoriu și sa participe la programe de calificare.  

Cursul vieaza tematici precum Managementul grupei de cursanți -  tehnici de spart gheața și 
menținere a interactivității, principalii factori de perturbare a atenției,  strategii pentru captarea și 
menținerea atenției, metode de stimulare și motivare a participanților, tehnici de comunicare în cadrul 
sesiunilor de curs- tehnici de folosire a limbajului verbal, nonverbal și paraverbal pentru transmiterea 
eficientă a informațiilor, construirea și menținearea planului emoțional în cadrul sesiunii de training, 
tehnici de răspuns, gestionarea și adresarea întrebărilor. 
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- 1 program de formare continuă specific programului ”A Doua Șansă” sau relevant fata de 
nevoile Grupului Țintă autorizat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării având 
tematica: Consilier orientare profesională. Acest curs are o durata de min. 80 de ore și max. 180 de 
ore pentru care se pot acorda credite profesionale. 

 
Prin intermediul cursului de Consilier orientare profesionala se are in vedere consolidarea 

capacitatilor cadrelor didactice care sunt si diriginti in cadrul unitatilor de invatamant, de a elabora 
planuri de dezvoltare educationala care vizeaza si readucerea si mentinerea in sistemul de educatie si 
formare a tinerilor/adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie.  

Consilierul de orientare profesionala ofera consiliere si sprijin in luarea unor decizii privind 
alegerea unei profesii sau ocupatii, parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare, 
schimbarea ocupatiei sau a locului de munca. 
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- 1 program de formare continuă specific programului ”A Doua Șansă” sau relevant fata de 
nevoile Grupului Țintă autorizat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării având 
tematica: Consilier vocațional. Acest curs are o durata de min. 80 de ore și max. 180 de ore pentru 
care se pot acorda credite profesionale; 

 
Participarea la cursul Consilier Vocational oferă personalului didactic o dezvoltare a 

compententelor privind procesul educational cu persoanele care au abandonat invatamantul obligatoriu 
prin faptul ca ii pot indruma pe acestia in identificarea unei identitatii profesionale, sa isi gaseasca 
vocatia, sa fie constienti de propriile abilitati si sa urmeze o calificare profesionala, sa îsi creasca 
încrederea în puterile proprii si cum ”sa se vânda” cât mai bine.  

Astfel, personalul didactic care participa la acest curs de formare poate indruma aceste categorii 
de persoane în dezvoltarea personala, vocationala si profesionala, dezvoltarea cunostintelor, 
dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala si sociala. De asemenea, personalul didactic care 
participa la acest curs isi dezvolta competentele pentru elaborarea de planuri de dezvoltare 
educationala generale si specifice readucerii si mentinerii în sistemul de educatie si formare a tinerilor 
si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie. 
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- 1 program de formare continuă specific programului ”A Doua Șansă” sau relevant fata de 
nevoile GT autorizat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării având tematica: 
Instructor preparator formare.  Acest curs are o durată de 80 de ore pentru care se pot acorda credite 
profesionale. 

 
Prin intermediul cursului de Instructor preparator formare se vizeaza dezvoltarea metodelor de 

predare non-formale, precum si structurarea informatiilor privind diverse tematice in functie de nevoile 
specifice grupului tinta care a abandonat invatamantul obligatoriu, astfel incat acesta sa poata finaliza 
invatamantul obligatoriu si sa participe la programe de calificare.  
 

 
In urma participării la cursurile de formare continuă Consilier orientare profesionala, Consilier 
vocational, Formator si Instructor preparator formare, personalul didactic inscris in GT va dobandi 
competente relevante fata de nevoile beneficiarilor de tip ADS, pentru a favoriza o mai buna 
interactiune privind procesul educational cu beneficiarii acestor tipuri de programe. 
 
 
 


