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PROGRAMUL WORKSHOP-ULUI REGIONAL, AL SESIUNILOR DE INSTRUIRE  

(ETAPA I, ETAPA A II-A, ETAPA A III-A) SI AL CURSULUI DE FORMARE 

DIN CADRUL PROIECTULUI 

ONG-URI, ACTORI RELEVANȚI ÎN SOCIETATEA CIVILĂ, COD SIPOCA 261, 

 COD SMIS 109880 

LOCAŢIE: MUNICIPIUL IASI, JUDEŢUL IASI 

.................................. 

(..................................................) 

 

 

MARTI 29 Ianuarie 2019 

Workshop Regional- Regiunea Nord-Est 

 13:00-14:00 - Înregistrarea participanților 

 14.00 - 15:30- Cunoaștere reciprocă: experiența, expertiza și contribuția fiecăruia în 

cadrul proiectului  

 15:30 – 15:45 - Coffee break 

 15:45- 18:00 - Analiza SWOT a situației din teritoriu în ceea ce privește activitatea 

CCOC 

 18:00-18:15 - Coffee break 

 18:15-20:00 - Evaluarea activității de consiliere și orientare profesională la nivel 

preuniversitar, universitar și privat 

 20:00- Cina  

MIERCURI 30 Ianuarie 2019 

 07:00- 09:00- Mic dejun - Hotel  

 09:00 – 11:45 - Dezvoltarea unui plan de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea 

activității CCOC  

 11:45-12:00 - Coffee break 

 12:00- 13:00 - Concluzii 

 13:00- 14:00 - Pauză de prânz 

Sesiunea de instruire etapa I- partea 1 

 14:00- 16:30 - Sesiune de lucru I : Introducere în politici publice,  sisteme și standarde 

comune alternative în administrația publică 

 16:30-16:45 - Coffee break 
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 16:45- 18:45 - Dezbatere privind legislația națională, consilierea, serviciile suport 

pentru elevi și studenți 

 18:45-19:00 - Coffee break 

 19:00-20:00 - Dezbateri privind relația dintre angajatori, elevi, studenți și absolvenți vs. 

servicii de consiliere- I 

 20:00 - Cina 

Joi 31 Ianuarie 2019 

Sesiunea de instruire etapa I- partea a II-a  

 07:00- 09:00 - Mic dejun - Hotel  

 09:00-11:45 - Dezbateri privind relația dintre angajatori, elevi, studenți și absolvenți vs. 

servicii de consiliere- II; Identificarea metodelor de evaluare a modului de implementare a 

politicii publice. 

 11:45-12:00 - Coffee break 

 12:00-13:00- Identificarea metodelor de evaluare a modului de implementare a politicii 

publice. 

 13:00-14:00 - Pauză de prânz 

Curs formare-partea practica-I 

 14:00-16:15 - Dezvoltarea mesajelor campaniei de advocacy 

 16:15- 16:30 - Coffee break 

 16:30-19:00 - Managementul si evolutia campaniei de advocacy 

  19:00- Cina  

Vineri  01 Februarie 2019 

Curs formare-partea practica-II 

 07:00- 09:00- Mic dejun - Hotel  

 09:00-11:45- Documentare si cercetare in advocacy, lobby-ul ca tehnica de advocacy 

 11:45-12:00 - Coffee break 

  12:00-14:00- Implicarea voluntarilor in campaniile de advocacy, construirea de coalitii, 

etc. 

 14:00- Pauză de prânz 

 

Sesiunea de instruire etapa a II-a- partea I  

 14:00 - 16:30 - Introducere: Tehnici și  strategii de advocacy 

 16:30 – 16:45 - Coffee break 

 16:45- 18:45 – Dezvoltarea campaniei de advocacy și dezvoltarea relației cu mass-

media 

 18:45- 19:00 - Coffee break 
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 19:00 – 20:00 - Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă; 

 20:00- Cina  

Sâmbătă 02 Februarie 2019 

Sesiunea de instruire etapa a II-a - partea a II-a 

 07:00- 09:00 - Mic dejun - Hotel  

 09:00-11:45 - Managementul și evaluarea campaniilor advocacy, surse, resurse de 

informare, documentare și cercetare în advocacy, lobby-ul ca tehnică de advocacy, 

implicarea voluntarilor în campaniile de advocacy, coaliții, etc. 

 14:45-12:00 - Coffee break 

 12:00-13:00 - Managementul și evaluarea campaniilor advocacy, surse, resurse de 

informare, documentare și cercetare în advocacy, lobby-ul ca tehnică de advocacy, 

implicarea voluntarilor în campaniile de advocacy, coaliții, etc. 

 13:00-14:00 - Pauză de prânz 

 

Sesiunea de instruire etapa a III-a- partea I  

 

 14:00 - 16:00 – Egalitatea de sanse 

 16:00 – 16:15 – Coffee break 

 16:15-19:00 - Dezvoltare Durabila  

 19:00 – Cina 

Duminica 03 Februarie 2019 

Sesiunea de instruire etapa a III-a- partea a II-a 

  07:00-09:00 - Mic dejun - Hotel  

 09:00-12:00 - Sesiune RSC 

 12:00 - Pauză de prânz 


