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EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – I CAN HELP THE STUDENTS
CHOOSE A RIGHT CAREER!
- conferinţă internaţională Joi, 4 iunie 2015, Casa Corpului Didactic Dolj a fost gazda Conferinţei internaţionale pentru
promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului de parteneriat Comenius Regio ”EDUCATION
AND CAREER GUIDANCE – I CAN HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!”, derulat în
perioada 1.08.2013 - 31.07.2015 în judeţul Dolj – România şi provincia Mersin – Turcia de către Casa
Corpului Didactic Dolj - coordonator de parteneriat şi Direcţia Educaţiei Naţionale a Provinciei Mersin
– coordonator regional, alături de partenerii lor naţionali: Liceul “Traian Vuia” Craiova, Şcoala
Gimnazială “Traian” Craiova, Asociaţia EduFor Craiova, respectiv Liceul Vocaţional și Tehnic ”Fatma
Aliye”, Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel”, Agenţia pentru Ocuparea Forţelor de Muncă a Provinciei Mersin,
Biroul Educaţie din Regiunea Bozyazi.
Agenda conferinţei a prevăzut abordarea următoarelor teme:
1. Privire de ansamblu asupra proiectului “EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE
STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!”
a) Prezentarea partenerilor
b) Prezentarea proiectului: obiective, activităţi, rezultate anticipate
c) Prezentarea contextului privind consilierea și orientarea elevilor în carieră în Turcia
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2. Prezentarea rezultatelor proiectului
a)Studiul de cercetare privind importanţa, relevanţa şi calitatea serviciilor de consiliere şi orientare în
carieră a elevilor desfăşurate în mediul educaţional
b)Activitatea de job shadowing desfășurată în cele două regiuni partenere
c)Ghidul pentru educarea și orientarea în carieră a elevilor și a materialelor suport
d)Programul de formare profesională continuă a profesorilor
e)Website-ul proiectului: www.studentscareer.ro
3. Exemple de bune practici în activitatea de consiliere și orientare în carieră a elevilor
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Prin derularea acestui proiect, s-a urmărit îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare
în carieră a elevilor din învăţământul preuniversitar, în vederea facilitării tranziţiei elevilor spre
nivelele superioare de educaţie sau piaţa muncii.
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Profesor metodist Elisabeta CIOCAN
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Transfer de competențe și metode inovante pentru adaptarea
sistemului de formare profesională la specificul pieței de muncă
Proiect Erasmus+
În perioada 26 mai – 4 iunie 2015, profesorii metodiști de la Casa Corpului Didactic Dolj au
participat la Proiectul Erasmus+ 2014-RO01-KA102-000036 „Transfer de competențe și metode
inovante pentru adaptarea sistemului de formare profesională la specificul pieței de muncă”,
desfășurat în Cipru.
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea competenţelor profesioniștilor în educaţia și
formarea profesională și transferul de bune practici în sistemul educaţional de formare profesională
în vederea adaptării formării și pregătirii profesionale la cerinţele pieţei de muncă pe plan regional.
Proiectul prevede următoarele obiective specifice:
• dezvoltarea competenţelor celor 20 de manageri, profesori și formatori și perfecţionarea
capacităţii lor de analiză prospectivă şi de elaborare de programe de formare din domeniul formării
iniţiale și al pregătirii profesionale a adulţilor, adaptate cerinţelor şi tendinţelor pieţei muncii la nivel
regional;
• sprijinirea inovaţiei și promovarea calităţii în formarea profesională, transferul de bune practici și a
unor modele europene, care să conducă la o educaţie și formare profesională durabilă şi la o
creștere a ratei integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor;
• dezvoltarea personală și culturală a celor 20 participanţi, a competenţelor lor lingvistice şi a
competenţelor de comunicare culturală;
• realizarea unor parteneriate de mobilitate VET la nivel european și a unor activităţi de schimb de
experienţă și de bune practici cu caracter transnaţional.
Pe parcursul celor 10 zile de stagiu, participanţii și-au îmbunătăţit competenţele de proiectant
și organizator al programelor de formare, de facilitator al procesului de învăţare, de evaluator al
competenţelor formate și de evaluator al programelor de formare.
Participanţii au dobândit cunoștinţe despre practicile, politicile și sistemele de educaţie și
formare profesională europene.
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Formarea participanţilor s-a derulat sub conducerea mentorului desemnat de către Camera de
Comerţ și Industrie Paphos.
Activităţile de formare au inclus:
• job shadowing în organizaţii ce derulează activităţi de formare profesională a adulţilor sau de
formare continuă a cadrelor didactice și în scoli VET;
• ateliere de lucru pentru practică efectivă;
• vizite, mese rotunde, dezbateri și prezentări.
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S-au abordat teme precum:
- dezvoltarea regională și nevoile de formare a forţei de muncă;
- adaptarea sistemului de învăţământ profesional la cerinţele pieţei locale și regionale;
- competenţe ale cadrelor didactice necesare pentru furnizarea unei educaţii legate de practică;
- oportunităţi de formare profesională a adulţilor: calificări, controlul calităţii, evaluare și
recunoaștere a competenţelor formate;
- adaptarea competenţelor și abilităţilor forţei de muncă la cerinţele companiilor;
- sprijinirea dezvoltării profesionale și personale a formatorilor VET.
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