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ECHIPA ITC



Formatorii cursului

ONDŘEJ BENDA este

profesor asociat la

NEWTON COLLEGE CZ,

expert in resurse umane



EMIL VELINOV- Ph.D. 

conferentiar la Catedra

de  Marketing si

Management  din cadrul

ŠKODA AUTO Vysoká

škola



ITC - Certificat internațional TEFL s.r.o.-Institut de formare
continuă a profesorilor, acreditată de Ministerul Educației din
Cehia și înscrisă în registrul școlar.

Compania ITC activează pe piața educației pentru adulți
începând din 1996 și are o experiență de șaptesprezece ani în
domeniul educației, cu specializare în metodele de predare
inovatoare pentru profesori și specialiști în educație din întreaga
UE. ITC este o companie modernă și dinamică, cu o tradiție
îndelungată și o experiență organizațională profesională. Misiunea
ITC este de a oferi o educație lingvistică de bună
calitate, împreună cu alte cursuri în diverse domenii. Scopul
principal este de a oferi servicii complexe la nivel
profesional, asigurând satisfacția formabililor.



AGENDA CURSULUI



Obiectivele cursului

 Consolidarea profilului personal și profesional,
revizuirea și dezvoltarea competențelor și atitudinilor
cheie (formare și îndrumare, gestionarea conflictelor,
comunicare eficientă și colaborare).

 Consolidarea aptitudinilor privind recrutarea, selecția
și încadrarea celor mai buni candidați pentru profesia
de profesor, să sporească aptitudinile de angajare,
cum ar fi gândirea critică, antreprenoriatul și spiritull
de inițiativă.

 Sprijinirea dezvoltării profesionale continue,
relansarea strategiilor de învățare de-a lungul vieții,
ridicarea nivelului de atractivitate și a prestigiul
sectorului educațional



 Să genereze metode și abordări eficiente, gata de utilizare,
care să promoveze nevoile de pe piața forței de muncă, să
sprijine cooperarea între instituții și angajatori.

 Obținerea unei experiențe și a unei înțelegeri mai largi a
practicilor, politicilor și procedurilor din diferite țări și
instituții care să cultive respectul reciproc și să încorporeze
valori comune de formare.

 Întâlniri și să colaborări cu colegi de diferite naționalități din
cadrul UE, implicarea în activități interculturale si
experiențe de învățare, schimbul de idei și bune practici.

 Construirea unei rețele de cooperare internațională
viitoare, promovarea mobilității și a parteneriatelor într-un
mediu multicultural mediu care să contribuie la o societate
coezivă.

 Îmbunătățirea competențelor lingvistice, revizuirea și
extinderea vocabularului profesional



Competențe dobândite

• Dezvoltarea deprinderilor privind recrutarea, selecția și

încadrarea celor mai buni candidați pentru profesia de

profesor.

• Cunoaşterea modului de utilizare a aptitudinilor privind

recrutarea, selecția și încadrarea celor mai buni candidați

pentru profesia de profesor

• Utilizarea unor tehnici, metode și abordări eficiente care

să promoveze nevoile de pe piața forței de muncă

• .













Vă mulțumim!

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi

Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


