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Proiectul “Education and Career 

Guidance – Let’s help the students 

choose a right career!” are ca scop 

îmbunătăţirea serviciilor de educare şi 

orientare în carieră a elevilor din 

învăţământul preuniversitar în vederea 

facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele 

superioare de educatie sau piaţa muncii. 

Grupul ţintă este format din profesori, 

directori, părinţi, elevi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale.  

Obiective specifice 

O1. Identificarea importanţei, 

relevantei si calitatii serviciilor de consiliere 

si orientare in cariera a elevilor desfasurate 

in mediul educational precum si nevoile 

tuturor factorilor implicati direct si indirect in 

aceasta activitate (elevi, profesori, directori, 

consilieri, parinti, reprezentanţi ai 

comunitatii locale) din cele doua regiuni 

partenere 

O2. Dezvoltarea competentelor 

profesorilor pentru educarea şi orientarea 

carierei elevilor din judeţul Dolj – Romania 

şi regiunea Mersin - Turcia  

O3. Reducerea distantei dintre 

lumea scolii si cea a muncii, deschiderea 

scolii catre comunitate si identificarea 

oportunitatilor oferite de aceasta pentru 

dezvoltarea carierei elevilor, pregatirea 

acestora pentru viitoarele „tranzitii” ale 

carierei 

O4. Cresterea accesului la informatie 

a elevilor  necesară unei bune orientari in 

cariera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 metodologie pentru realizarea studiului de 

cercetare privind serviciile de consiliere si orientare in 

cariera a elevilor desfășurate în mediul educațional şi 

instrumente specifice: chestionar elevi, 4 ghiduri de 

interviu focalizat; 

 o anchetă sociologică pe bază pe chestionar, 4 

focus grupuri: profesori/consilieri şcolari, părinţi, 

reprezentanţi ai comunităţii locale (autorităţi publice, 

mediul privat, societatea civilă), reprezentanţi institutiilor 

de invăţământ din nivele diferite (gimnazii, licee, 

universitati); 

 un raport de cercetare privind serviciile de 

consiliere si orientare in cariera a elevilor desfășurate în 

mediul educațional, publicat pe site-ul proiectului şi 

transmis în reţeaua şcolilor (in trei limbi: engleză, 

romana, turca); 

 o metodologie de job shadowing; 

 5 zile de job shadowing în şcoala din regiunea 

partenera; 

 un raport de activitate din perioada de shadowing; 

 un ghid pentru educarea si orientarea carierei 

elevilor (in trei limbi: engleza, romana, turca); 

 un program de formare blended learning (in trei 

limbi: engleza, romana, turca); 

 un spatiu online de invatare pe site-ul proiectului 

(in trei limbi: engleza, romana, turca); 

 un studiu de impact al programului de formare; 

 un program de formare blended-learning; 

 câte 25 de profesori formaţi în Dolj şi Mersin; 

 website - resursa pentru profesori şi elevi (in trei 

limbi: engleza, romana, turca); 

 un forum de discuţii cu secţiuni pentru profesori şi 

elevi; 

 o pagină de Facebook a proiectului; 

 conferinţă de lansare/fiecare regiune, o conferinţă 

intermediară pentru diseminarea rezultatelor/fiecare 

regiune, o conferinţă finală/fiecare regiune; 

 ghidul de educare şi orientare in carieră a elevilor 

(editate in trei limbi: engleza, romana, turca); 

 200 de ghiduri de educare si orientare in cariera a 

elevilor elevilor distribuite in Dolj/Mersin; 

 3000 de flayere distribuite elevilor şi profesorilor 

din judeţul Dolj/Mersin;  

 4 newsletters publicate pe site-ul proiectului, pe 

alte site-uri educaţionale naţionale şi internaţionale. 

 

OBIECTIVELE 

PROIECTULUI 

REZULTATE 

ANTICIPATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Managementul proiectului 

A.2. Monitorizare, evaluare şi raportare  

A.3. Realizarea studiului de cercetare 

A.4. Derularea activităţii de job shadowing 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folosind materialele elaborate şi colectate în 

perioada de Job Shadowing, a fost elaborat Ghidul 

pentru educarea si orientarea carierei elevilor. 

Ghidul este structurat pe şase capitole principale, 

precum: 

- Prezentarea proiectului “Education and career 

guidance – Let’s help the students choose a right 

career!“; 

- Studiul de cercetare privind serviciile de 

consiliere şi orientare în carieră a elevilor ; 

- Descrierea sistemului de învăţământ în ţările 

partenere; 

- Prezentarea sistemului de consiliere 

educaţională în ţările partenere; 

- Analiza curriculumului şcolar din perspectiva 

consilierii şi  orientării în carieră a elevilor ; 

- Proiecte extracurriculare privind educarea şi 

consilierea  în carieră a elevilor;. 

Acest ghid îşi propune a fi un suport real pentru 

profesori în activtitatea de consiliere şi orientare în 

carieră a  elevilor, atfel încât: 

• Consilierea şi orientarea elevilor în carieră va 

deveni responsabilitatea fiecărui profesor; 

• Profesorii vor aloca mai mult timp pentru 

consilierea elevilor în carieră 

• Profesorii vor facilita tranziţia elevilor către 

nivelele superioare de educaţie sau către piaţa muncii: 

ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 
ACTIVITĂŢILE 

REALIZATE 

August 2014 - Ianuarie 2015 

A.5. Elaborarea ghidului 
pentru educarea si 

orientarea carierei elevilor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În luna septembrie 2014 a avut loc 

proiectarea programului de formare 

Consilierea şi orientarea în carieră a elevilor 

şi înaintat spre  avizare Ministerului Educaţiei 

Naţionale. Programul conţine 42 ore (32 ore 

face to face, 8 ore online si 2 ore evaluare 

finala. Modulele programului de formare sunt: 

- Orientarea carierei în mediul 

educațional românesc;  

- Atituduini și abilități în consilierea 

carierei; 

- Metode, tehnici și instrumente 

utilizate în consilierea carierei; 

- Componentele procesului de 

planificare a carierei: 

Programul de formare a fost avizat de 

către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inclus 

în Oferta de formare a Casei Corpului 

Didactic Dolj pentru anul şcolar 2014 – 2015. 

     În luna decembrie a avut loc selecţia 

celor 25 cadre didactice care vor participa 

la programul de formare. Pentru selecţia 

cursanţilor a fost întocmită procedura de 

selecţie conform căreia cei 25 selectaţi să-

şi desfăşoare activitatea didactică în 25 

unităţi şcolare diferite. 

 

 

 

 

 

autocunoaştere, imformare, alegerea corectă în acord cu 

abilităţile, competenţele, interesele proprii, cu nevoile 

comunităţii, cu nevoile pieţei muncii; 

• Cabinetul de consiliere este un cadru pentru 

activităţi specializate, toate celelalte activităţi de 

consiliere în carieră fiind posibile în sala de clasă, în 

cadrul orelor de curs, cu sprijinul tuturor profesorilor.  

Studiul de cercetare şi ghidul realizare în cadrul 

proiectului vor sta la baza proiectării programului de 

formare blended learning destinat cadrelor didactice care 

urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor din 

cele două regiuni pentru consilierea şi orientarea elevilor 

în carieră. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    In această perioadă au avut loc următoarele 

activităţi de promovare şi diseminare a rezultatelor 

proiectului: 

A.6. Proiectarea 
pedagogică a programului 
de formare de tip blended 

- learning 

 

A.8. Promovarea 
proiectului şi 

diseminarea rezultatelor 

 



 

 

 

 

 

   

In luna ianuarie a început derularea 

programului de formare Consilierea şi 

orientarea în carieră a elevilor. Cei 25 

cursanţi selectaţi au început parcurgerea 

programului de formare la Casa Corpului 

Didactic Dolj. 

 

      Programul de formare urmăreşte 

dezvoltarea competenţelor grupului ţintă 

pentru consilierea şi orientarea elevilor în 

carieră 

 

- Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul 

consfătuirilor consilierilor educativ ai unităţilor 

şcolare din judeţul Dolj -19.09.2014; 

 -  Promovarea raportului de cercetare realizat în 

cadrul proiectului la Consfătuirilor judeţene a 

responsabililor cu gestionarea activităţii şi 

proiectelor europene 17.10.2014; 

- Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor 

proiectului în cadrul simpozionului judeţean derulat 

la Şcoala Gimnazială “Sf. Dumitru” -  Şcoala 

modernă pe înţelesul tuturor” -  31.10.2014; 

- un articol într-o revistă şcolară naţională -   Studiul 

de cercetare realizat în cadrul proiectului, publicat în 

cadrul revistei ProfEd – noiembrie 2014. 

- promovarea site-ului ţi a forumului proiectului prin 

distribuirea a 3000 flyere cadrelor didactice şi 

elevilor din judeţul Dolj; 

In aceasta perioada a fost realizat filmul activităţii de 

Job Shadowing derulată în cadrul proiectului, pe 

care puteţi sa-l vizionaţi accesând link-ul următor: 

http://youtu.be/TzILV8omwFw 

Tot în această perioadă a continuat promovarea 

activităţilor proiectului  atât pe pagina  de facebook a 

proiectului www.facebook.com/studentscareer cât 

şi în cadrul unor acţiuni educaţionale. 

 

 

A.7. Derularea 
programului de formare  

 

http://youtu.be/TzILV8omwFw
http://www.facebook.com/studentscareer
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