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PARTENERI:
Dolj, România:
Liceul “Traian Vuia” Craiova
Scoala Gimnazială "Traian" Craiova
Asociatia EduFor Craiova

Nr. referinţă: 13-PR-04-DJ-RO,TR
1.08.2013 – 31.07.2015
DOLJ, ROMÂNIA – MERSIN, TURCIA

Mersin, Turcia:
Şcoala Vocaţională de Fete Mezitli - Mezitli Kız Teknik
ve Meslek Lisesi

COORDONATORI:
Casa Corpului Didactic Dolj
Direcţia Educaţiei Naţionale din Provincia
Mersin - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel” - Mersin Yahya Akel
Fen Lisesi
Agenţia pentru Ocuparea Forţelor de Muncă a
Provinciei Mersin - Employment Agency Mersin
Biroul Educaţie din Regiunea Boziazi - İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Mersin

OBIECTIVELE
PROIECTULUI

REZULTATE
ANTICIPATE

 metodologie pentru realizarea studiului de cercetare
privind serviciile de consiliere și orientare în carieră a
Proiectul
“Education
and
elevilor desfășurate în mediul educațional şi instrumente
Career Guidance – Let’s help the
specifice: chestionar elevi, 4 ghiduri de interviu focalizat;
students choose a right career!” are
 o anchetă sociologică pe bază pe chestionar, 4
ca scop îmbunătăţirea serviciilor de
focus grupuri: profesori/consilieri şcolari, părinţi,
educare şi orientare în carieră a elevilor
reprezentanţi ai comunităţii locale (autorităţi publice,
din învăţământul preuniversitar în
mediul privat, societatea civilă), reprezentanţi instituțiilor
vederea facilitării tranziției elevilor spre
de învăţământ din nivele diferite (gimnazii, licee,
nivelele superioare de educatie sau
universitati);
piaţa muncii. Grupul ţintă este format
 un raport de cercetare privind serviciile de
din profesori, directori, părinţi, elevi,
consiliere și orientare în carieră a elevilor desfășurate în
reprezentanţi ai comunităţii locale.
mediul educațional, publicat pe site-ul proiectului şi
Obiective specifice
transmis în reţeaua şcolilor (în trei limbi: engleză, română,
turcă);
O1. Identificarea importanţei,
 o metodologie de job shadowing;
relevantei și calității serviciilor de
 5 zile de job shadowing în şcoala din regiunea
consiliere și orientare în carieră a
elevilor
desfășurate
în
mediul parteneră;
 un raport de activitate din perioada de shadowing;
educațional precum și nevoile tuturor
 un ghid pentru educarea și orientarea carierei
factorilor implicați direct și indirect în
elevilor (în trei limbi: engleză, romană, turcă);
această activitate (elevi, profesori,
 un program de formare blendend learning (în trei
directori, consilieri, părinți, reprezentanţi
limbi: engleză, română, turcă);
ai comunității locale) din cele două
 un spațiu online de învățare pe site-ul proiectului în
regiuni partenere;
trei limbi: engleză, romană, turcă);
O2. Dezvoltarea competențelor
 un studiu de impact al programului de formare;
profesorilor
pentru
educarea
şi
 un program de formare blendend learning;
orientarea carierei elevilor din judeţul
 câte 25 de profesori formaţi în Dolj şi Mersin;
Dolj – Romănia şi regiunea Mersin –
 website - resursă pentru profesori şi elevi în trei
Turcia;
limbi: engleză, romană, turcă);
O3. Reducerea distanței dintre
 un forum de discuţii cu secţiuni pentru profesori şi
lumea școlii și cea a muncii,
elevi;
 o pagină de Facebook a proiectului;
deschiderea școlii către comunitate și
 o conferinţă de lansare/fiecare regiune, o conferinţă
identificarea oportunităților oferite de
intermediară pentru diseminarea rezultatelor/fiecare
aceasta pentru dezvoltarea carierei
regiune, o conferinţă finală/fiecare regiune;
elevilor, pregătirea acestora pentru
 ghidul de educare şi orientare în carieră a elevilor
viitoarele „tranziții” ale carierei;
O4.
Creșterea
accesului la (editate în trei limbi: engleză, română, turcă);
 200 de ghiduri de educare și orientare în carieră a
informație a elevilor necesară unei bune elevilor distribuite în Dolj/Mersin;
 3000 de flayere distribuite elevilor şi profesorilor din
orientări în carieră.
judeţul Dolj/Mersin;
 4 newsletters publicate pe site-ul proiectului, pe alte
site-uri educaţionale naţionale şi internaţionale.

ACTIVITĂŢILE
REALIZATE

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

August 2013 – Ianuarie 2014

A.1. Managementul
proiectului

A.1.Managementul proiectului
A.2.Monitorizare, evaluare şi raportare
A.3.Realizarea studiului de cercetare
A.4.Derularea

activităţii

de

job

shadowing

În perioada 18 – 22 decembrie 2013, la
Craiova a avut loc reuniunea de lucru a celor
două echipe de proiect din România şi Turcia.

A.5.Elaborarea ghidului pentru
educarea si orientarea carierei elevilor
si a materialelor suport
A.6.Proiectarea pedagogică a
programului de formare blendend
learning
A.7.Derularea programului de formare
A.8.Promovarea

proiectului

şi

diseminarea rezultatelor

Au participat reprezentanţi ai partenerilor din
proiect:
- Casa Corpului Didactic Dolj
- Direcţia Educaţiei Naţionale a Provinciei Mersin
- Liceul “Traian Vuia” Craiova
- Școala Gimnazială "Traian" Craiova
- Asociația EduFor Craiova
- Şcoala Vocaţională de Fete Mezitli
- Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel”
- Agenţia pentru Ocuparea Forţelor de Muncă a
Provinciei Mersin

Reuniunea a avut ca obiectiv
organizarea
activităţilor
din
cadrul
proiectului.
Au
fost
prezentate
instituţiile
partenere, sistemele de învăţământ din
cele două ţări partenere, sistemele de
consiliere şi orientare în carieră a elevilor.
Au fost planificate activităţile viitoare.

De asemenea, au fost elaborate instrumentele
specifice pentru derularea studiului de cercetare:
chestionar elevi, 4 ghiduri de interviu focalizat –
profesori/consilieri
şcolari,
directori,
părinti,
reprezentanţi ai comunității locale.
În luna decembrie 2013, la sediul Casei
Corpului Didactic Dolj, s-au desfăşurat cele 4 focusgrupuri la care au participat:
- Profesori şi consilieri şcolari;
- Directori/reprezentanţi ai instituţiilor de
învăţământ de diferite niveluri: gimnazial,
liceal, universitar;
- Părinţi;
- Reprezentanţi ai comunităţii locale: autorităţi
publice, mediul de afaceri, societatea civilă.

În cadrul acestei întâlniri s-a realizat
și o vizită de studiu la Centrul de
Consiliere şi Orientare Profesională al
Universităţii din Craiova.

A.3.Realizarea
studiului de cercetare

În luna noiembrie 2013 a fost finalizată
Metodologia pentru realizarea studiului
de
cercetare,
asupra
importanţei,
relevanței și calității serviciilor de consiliere
și orientare în carieră a elevilor
desfășurate în mediul educațional precum
şi nevoile tuturor factorilor implicați direct
și indirect în această activitate din cele
două regiuni partenere.

În luna ianuarie 2014 au fost aplicate 400 de
chestionare elevilor din 10 unităţi de învăţământ din
judeţul Dolj: Şcoala Gimnazială Filiaşi, Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Liceul
„Traian Vuia” Craiova, Şcoala Gimnazială Segarcea,
Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova, Liceul
Tehnologic
"Constantin
Ianculescu"
Cârcea,
Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova, Colegiul
Tehnic de Arte şi Meserii "Constantin Brâncusi"
Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă,
Şcoala Gimnazială “Sf. Dumitru” Craiova;

În data de 20 decembrie 2013, a avut loc
Conferinţa Internaţională “Education an Career
Guidance – I can help the students choose a right
career”, derulată la sediul CCD Dolj, la care au
participat reprezentanţi ai partenerilor din cadrul
In luna septembrie 2013, a fost elaborat proiectului din Dolj şi Mersin, precum şi profesori,
proiectul Conferinţei de lansare pentru directori, consilieri şcolari, reprezentanţi ai
promovarea proiectului şi diseminarea comunităţii locale: autorităţi publice, companii, ONG.
rezultatelor în cele două regiuni partenere,
proiect cuprins în Calendarul activităţilor
În prima parte a conferinței a fost prezentat
ştiinţifice, metodice şi culturale al Casei proiectul, metodologia de elaborare a studiului de
Corpului Didactic Dolj.
cercetare, iar în cea de-a doua parte, participanţii
au prezentat exemple de bună practică în
În luna noiembrie 2013 a fost realizată şi consilierea în carieră a elevilor.
pagina de Facebook pentru promovarea
proiectului şi diseminarea rezultatelor în
cele
două
regiuni
partenere:
A.8.Promovarea
proiectului şi
diseminarea rezultatelor

www.facebook.com/studentscareer

În perioada următoare vor fi realizate activităţi precum:
- elaborarea raportului de cercetare privind serviciile de consiliere și orientare în cariera a elevilor
desfășurate în mediul educațional din Dolj şi Mersin;
- realizarea website-ului proiectului: www.studentscareer.ro;
- activitatea de job shadowing în Mersin şi Craiova;
- elaborarea ghidului pentru educarea si orientarea carierei elevilor.

Vizitaţi-ne:
www.facebook.com/studentscareer
www.studentscareer.ro
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