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1. Despre proiect

Obiective

Persoane
implicate

Traininguri
livrate

1. Crearea legaturii sistemul

public-sistemul privat

2. Implicarea angajatilor HP in 

dezvoltarea sistemului de 

educatie din Romania

3. Bune practici intre angajatii

HP si cadrele didactice

 32 angajati HP

 6 Scoli Publice

 72 profesori

 2 membrii ai Asociatiei

Bugetarii veseli

1. Comunicarea si crearea

de echipe

2. Time management

3. Creativitate si meode

non-formale

4. Dezvoltare in cariera



2. Feed-back Profesori





Cum au fost sesiunile livrate de catre

voluntarii din companii? 

• Documentate, prezentate atractiv, accesibile, realiste, clare.

• Aplicatiile practice, abordarea temelor, felul de prezentare a 
informatiilor

• Am acumulat cunostinte despre dezvoltare personala, orientare
in cariera, luare decizii

• Am învățat metode noi de lucru cu mine și cu elevii mei si am 
înțeles  cum pot să-mi îmbunătățesc activitatea cu elevii.

• Relaxante, bine documentate, attractive

• Interesante si utile pentru munca mea de profesor



Exemple de concepte/activitati utile 

pe care le voi aplica

• Dezvoltarea creativitatii

• metode de stabilire a obiectivelor

• orientarea profesionala si luarea corecta a deciziilor in 
cariera

• În activitatea cu elevii- brainstorming-ul și jocul numelui

• În activitatea cu mine- dezvoltarea carierei (CV, aptitudini)

• Metode non formale „Jocul numelui”, „Brainstorming”

• Mi s-au părut foarte utile informaţiile legate de stilurile de 
învăţare, importanţa recapitulărilor şi consilierea în carieră



Experienta ta in 3 cuvinte

• Cunoastere, Creativitate, Perfectionare

• Interesantă, interactivă, antrenantă 

• Dezvoltare personala

• Invatare , experienta si relaxare

• Nou, util, motivant.



3. Feed-back voluntari



Cum a fost implicarea Asociatiei

Bugetarii veseli

• au livrat informatie relevanta despre audienta

proiectului

• sesiunea de pregatire a fost foarte folositoare datorita

prezentei unui profesor

• au fost prezentate idei de bune practice 

• atitudine deschisa



Care a fost feedbackul profesorilor

• au apreciat activitatile practice ale sesiunilor

• au avut o atitudine receptive

• au sugerat realizarea unor cursuri suplimentare

• au aflat de concepte noi(ex: Time amanagement), pe

care le pot aplica mai departe



Care este impactul sesiunii pe care ai

livrat-o

• deschidere catre nou si cunoastere de sine

• posibilitatea profesorilor de a-si cunoaste mai bine colegii

cu care lucreaza in cadrul scolii

• tehnicile folosite in timpul cursului au fost noi si valoroase

• participantii au gasit modalitati de a-si imbunatati

activitatea

• profesorii au fost receptivi in a-si impartasi experientele



Experienta ta in proiect in 3 cuvinte

• Provocare, provocare, provocare, provocare

• O poveste extraordinara de spus mai departe

• Emotionant, inspirational, Implicare

• Satisfactie, rasplata, recunoastere

• Dinamic, mind-blowing

• Responsabilitate sociala

• Interactiune, Ludic

• Una dintre cele mai frumoase experiente in care am participat
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