
 
 

PROGRAM CURSURI DE FORMARE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII  
SOCIALE LICENȚIERE SAU ÎN CURS DE LICENȚIERE  

ANUL 2017 
 

Pachetul de cursuri este destinat în principal personalului din ONG-urile membre în Rețeaua 
CAN, dar și altor organizații și instituții de stat care furnizează servicii sociale.  
 

NR. Data  TEMA OBIECTIVE URMARITE 

1.  
3 februarie 
2017 

GESTIONAREA TIMPULUI  

- Analiza propriului stil de gestionare a 
timpului;  

- Insusirea unor metode si tehnici de 
gestionare eficienta a timpului. 

2.  3 martie 
GESTIONAREA STRESULUI,  
PREVENIREA BURNOUTULUI 

- Clarificarea conceptului de stres; 
- Insusirea de metode si tehnici de 

gestionare eficienta a stresului. 

3.  7 aprilie 
DEZVOLTAREA INTELIGENTEI 
EMOTIONALE  

- Clarificarea conceptului de 
inteligenta emotionala; 

- Insusirea abilitatilor de dezvoltare a 
inteligentei emotionale. 

4.  5 mai 
MANAGEMENTUL SERVICIILOR 
SOCIALE 

- Clarificarea conceptului de 
management in contextul serviciilor 
sociale 

- Dezvoltarea cunostintelor si 
abilitatilor in dezvoltare 
organizationala 

- Dezvoltarea abilitatilor de 
management 

5.  2 iunie 
INTEGRAREA SOCIO-
PROFESIONALĂ A PERSOANELOR 
CU DIZABILITĂŢI 

-  Clarificarea conceptelor de 
stereotipii, prejudecati, discriminare 

- Insusirea unor metode de sprijin al 
integrarii socio-profesionale a 
beneficiarilor 

6.  7 iulie LUCRUL IN ECHIPA  

- Identificarea caracteristicilor lucrului 
in echipa; 

- Clarificarea fazelor de formare a 
echipelor si a rolurilor in echipa; 

- Constientizarea propriului rol in 
echipa. 
 
 

7.  4 august LEADERSHIP  

- Clarificarea conceptului de lider; 
- Identificarea propriului stil de 

lidership; 
- Dezvoltarea abilitatilor de lider.  



 

8.  
8 
septembrie 

METODE SI TEHNICI DE 
DEZVOLTARE PERSONALA A 
BENEFICIARILOR 

- Insusirea de cunostinte despre 
procesul de dezvoltare personala; 

- Dezvoltarea unor abilitati specifice 
de facilitare a metodelor de 
dezvoltare personala; 

9.  
6 
octombrie 

FOLOSIREA METODELOR DE 
INVATARE NONFORMALA IN 
LUCRUL CU BENEFICIARII  

- Clarificarea contextelor de invatare; 
- Intelegerea procesului de invatare 

experientiala; 
- Constientizarea stilurilor de invatare 

proprii si a beneficiarilor; 
- Insusirea tipurilor de intrebari 

folosite in procesare; 
- Insusirea unor metode de invatare 

nonformala; 
- Formarea abilitatilor de facilitare a 

metodelor nonformale. 

10.  
3 
noiembrie 

COMUNICAREA EFICIENTA CU 
BENEFICIARII 

- Insusirea cunostintelor despre 
comunicare, tipuri de comunicare, 
stiluri de comunicare, blocaje al 
comunicarii, ascultarea activa, 
asertivitate 

- Dezvoltarea de abilitati de 
comunicare eficienta, ascultare 
activa, asertivitate 

11.  
8 
decembrie 

GESTIONAREA SITUATIILOR 
CONFLICTUALE 

- Intelegerea mecanismelor unui 
conflict; 

- Insusirea de abilitati de gestionare a 
unor situatii conflictuale; 

- Identificarea propriului stil de 
gestionare a conflictelor; 

- Dezvoltarea de abilitati de mediere a 
conflictelor. 

 
Grupul de formare poate cuprinde între 8 și 16 participanți. În cadrul sesiunilor de lucru se vor folosi 

metode de învățare nonformală, activ-participativă.  Se vor asigura materiale de curs conform 

metodologiei aplicate. Cursurile se vor desfășura la sediul Asociației CAN din Săcele, str. George Moroianu 

17, jud. Brașov. 

Detalii și înscrieri: contact@canbv.ro, 0733939447  
(persoana de contact Ruxandra Oprică). 

mailto:contact@canbv.ro

