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Bogdan Godja –Consiliere educațională și Asistență 

psihopedagogică 
 

 

Educație și formare 

 Colegiul Național „Avram Iancu” Brad 

 Licenţiat în Teologie -Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, 

 Master –Teologie sistematică, 

 Licenţiat în psihologie - Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, 

 Burse individuale de studiu: Universitatea Cambridge, UK; Universitatea Vigo-
Spania -student Erasmus; programe universitare de formare; 
Participare la Proiecte de studiu și formare profesională internațională prin             
ANPCDEFP –Spania, Turcia, Belgia, Italia. 
 

 

 Dezvoltare profesională și perfecționare –DPPD Arad, CCD Arad, Universitatea 
”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea București; 

 Cursuri naționale de formare- formator de formatori, mentor, facilitator al 
prevenirii abandonului şcolar, formator, trainer Peer Mediation; 

  Programe de formare continuă –selecție programe parcurse:  
 
 Peer Mediation –formarea de abilități în mediul școlar pentru ”Medierea între 
Egali”; 
“EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE -Îmbunătățirea abilităților membrilor 
echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în 
comunicarea cu factorii interesați și advocacy”; 
”Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate în consilierea școlară prin 
tehnici de învățare experiențială”; 
„Bunele Practici în Consilierea Integrativă Educațională”; 
„Campania “Hai la școală!” –UNICEF; 
“Curriculum centrat pe competențe”; 
“Primii pași ai intervenției în autism – bazele intervenției”; 
“Management și mediere în grupul educațional”; 
“Metode interactive de predare-învățare”; 
„Neurologie Pediatrică”; 
“Tulburările de comportament la copii”; 
„Dezvoltarea creativității elevilor”. 
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Experiență profesională 

 

 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica, Arad 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad  

 Liceul Special „Sf. Maria” Arad 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională –Arad 

 Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

 Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 

 International Language Centre Arad –prof. limba spaniolă 

 Colaborator și membru al Colectivului de redacție la Revista Psihopedagogiei 
Speciale –Oradea 

 Membru al Societății de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din 
România 
 
 

Selecții din activitatea desfășurată în ultimii ani 
 

 Expert formator - proiectul „Competitivitate și calitate în cariera didactică”, 2014-

2015; 

 Asistent universitar –Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, mentor practică 
pedagogică și de specialitate a studenților de la  specializările Psihopedagogie 
Specială și Psihologie 2014, 2015; 

 Coordonator județean și regional(regiunea V Nord-Vest) al Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară în programul MECȘ -2013, 2014, 2015; 

 Manager Proiecte europene ”Comenius Multilateral” -2012; Experiență în funcții de 
Management educațional -unități de învățământ 2011-2012, 2013-2015; 

 Formator în cadrul Proiectului –„Sprijinirea sistemului educaţional special printr-un 
portal eLearning dedicat” - 2011; 

 membru al Consiliului Consultativ pentru Învățământul Special și special integrat 
al IȘJ Arad -2010-2015 și al Consorțiului școlar „Pași spre Incluziune”; 

 coordonator campanii și programe educaționale -2009 -2015, deținător licențe și  
instrumente de evaluare –teste psihologice. 

 
 

 Autor articole, studii, recenzii, reportaje, eseuri în diverse publicații de specialitate; 

 Coautor: volumul „Porţi deschise” al Cenaclului „Lucian Emandi” al Casei de 
Cultură din Pecica 2012, volumul de poezii „Tainele inimii” -2011; 

 Prefațare volumul „Profesorului meu, cu drag, un elev autist. Reflecții psiho-
educative ale cadrelor didactice care lucrează cu copii cu autism”, autor prof. 
Laura Chîlnicean, Editura Icona, Arad, 2015. 
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