
FUTURE – Construiește cu pasiune 
 

Invităm studenții și cadrele didactice să se înscrie gratuit în programul online FUTURE – 

Construiește cu pasiune ediția 6, cel mai complex program de #EducatieAltfel. 

• Profesorii aprofundează noi metode de predare și înțeleg piața muncii dintr-o nouă 

perspectivă 

• Studenții se pregătesc pentru primul loc de muncă 

Ediția 6 a programului reunește studenți - profesori - angajatori în sesiuni 100% practice ce pregătesc 

studentul pentru primul loc de muncă, profesorii aprofundează noi metode de predare și angajatorii 

pentru viitor.  

Cum a fost la ediția anterioară? https://www.youtube.com/watch?v=fZdENv_LDPc&t=5s 

 

Cadrele didactice beneficiază gratuit de: 

• 5 sesiuni de training online, gratuite prin care vezi concret cum reacționează studenții la 

metodele de predare 

• Sesiuni 100% practice, fără teorie, fără PowerPoint, doar cu metode de #EducatieAltfel 

• Înțelegi piața muncii și ce se caută azi de la studenți 

• Aprofundezi practic metode de predare interactive ce aduc mai multă atenție studenților 

• Înțelegi concret efectele metodelor de predare. Participi direct la sesiuni de training și 
vezi cum se pun ele în aplicare și cum reacționează studenții 

• Discuții practice, ghidate cu angajatori pentru a înțelege modul în care funcționează azi piața 

muncii 

 

Studenții beneficiază gratuit de: 

• 8 sesiuni de training online bazate 100% pe #EducatieAltfel #FaraTeorie #FaraPowerPoint 

• Sesiuni de orientare în carieră individuale 

• Feedback individual pe CV 

• Simulări de interviu 

• Oportunități de angajare 

• Vezi mediul de lucru din piața muncii și ce presupune azi mediul corporate 

• Dezvolți competențe soft de organizare, comunicare, rapiditate, lucrul în echipă sau 

responsabilitate 

• Înveți diferit: prin joc, energie și multă inspirație. 

  
Participare gratuită cu înscriere: 

Înscrierile se pot realizate pe www.madalinahodorog.ro/future până în 26 octombrie, iar locurile sunt 

limitate atât pentru categoria studenți, cât și profesori. 

 

Despre programul FUTURE: +550 participanți în edițiile anterioare 

Programul FUTURE este cel mai complex program de orientare în carieră pentru studenți - profesori - 
angajatori. Peste 550 de participanți s-au pregătit pentru carieră în ultimele 5 ediții ale primului 
program de #EducatieAltfel din România. 
 

Pentru orice informații sau înscrieri, ne puteți contacta pe education@madalinahodorog.ro. 
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