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RAPORT EVENIMENT 

 

Conferința Centrelor de Carieră la nivel universitar și preuniversitar 

Sinaia 

11.11.2019 – 13.11.2019  

  



 
 

  



 
Locație:  Sinaia, Hotel Palace. 

 

Participanți: 6 organizatori,  

 

Obiective generale: 

1. Oferirea oportunităţii de a comunica eficient, pe verticală şi pe orizontală, în cadrul 

serviciilor de consiliere universitare şi preuniversitare.  

2. Dezvoltarea abilităților și competențelor personale pentru studenți și elevi, prin metode 

specifice de consilier și training 

3. Realizarea schimbului de informaţii şi crearea premiselor de colaborare intre structurile 

de consiliere active la nivel preuniversitar şi universitar. 

4. Prezentarea unor proiecte cu finanţare europeană cu posibil impact în domeniul 

serviciilor suport pentru elevi şi studenţi.  

 

Programul conferinței 
 

 
Duminică, 10 noiembrie 2019 

• 18 - 19 - Înregistrarea participanților 

• 19.00 – Cina 
 

Luni, 11 noiembrie 2019 

• 7.00 - 9.00 – Mic dejun 

• 9.00 - 10.00 – Deschiderea conferinţei (Sala de festivități) 

• 10.00 - 11.00 – Sesiune de lucru 1: Dezvoltarea abilităților și competențelor personale ale 
elevilor şi studenţilor prin folosirea unor instrumente educaţionale şi a noilor tehnologii în 
activităţi de tip colaborativ pentru a marca evenimente istorice importante pentru evoluția 
statului român și semnificația lor pentru memoria colectivă. (Sala 1) 

• 10.00  - 13.30 – Workshop (Sala 2) 

• 11.00 - 11.30 – Pauză de cafea (Sala 1) 

• 12.00 - 12.30 – Pauză de cafea (Sala 2) 

• 12.00 - 13.30 – Sesiune de lucru 2: Schimb de bune practici în consiliere şi orientare în carieră. 
Prezentare proiecte POCA: ONG-uri, actori relevanți în societatea civilă și ERASMUS+: ONLINE 
MENTOR; abilități profesionale de mentorat și coaching online pentru instruirea tinerilor. 
Concluzii și rezultate. (Sala 1) 

• 13.30 - 15.00 – Prânz 

• 15.00 – 17.00 – Sesiune de lucru 3: Dezbateri (Sala 1) 

• 15.00 – 17.00 – Workshop (Sala 2) 
• 17.00 - 17.30 – Pauză de cafea 

• 17.30 - 19.00 – Vizită Sinaia 

• 19.00 - Cina 
 



 
Marți, 12 noiembrie 2019 

• 7.00 - 9.00 – Mic dejun 

• 9.00 - 11.30 –  Sesiune de lucru 4: Centrele de consiliere la nivel universitar şi preuniversitar, 
azi (Sala 1) 

• 9.00 - 11.30 – Workshop (Sala 2) 

• 11.30-12.00 – Pauză de cafea 

• 12- 13.30 - Închiderea conferinţei 

• 13.30 – 15.00 – Prânz 

  



 
 

Anexa 1: Fotografii 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


