BROȘURA DE PREZENTARE A PROIECTULUI
EDUCATION AND CAREER GUIDANCE –
LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Proiect cofinantat de Comisia Europeana prin Programul de Învatare pe Tot Parcursul Vietii
Programul Sectorial Comenius – Parteneriate Comenius Regio
Nr. de referinţă: 13-PR-04-DJ-RO,TR
1 august 2013 – 31 iulie 2015

PARTENERI:

OBIECTIVUL GENERAL:
Îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor din învăţământul
preuniversitar din judeţul Dolj şi provincia Mersin, în vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre
nivelele superioare de educatie sau piata muncii
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
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI:
• A.1. Managementul proiectului
• A.2. Monitorizare, evaluare şi raportare
• A.3.Realizarea studiului de cercetare asupra importanţei, relevantei si calitatii
serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor
• 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 in vederea
dezvoltarii competentelor privind educarea şi orientarea carierei elevilor pentru profesorii
• A.7. Derularea programului de formare
• A.8. Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor
REZULTATE:
• Un studiu de cercetare privind importanţa, relevanta si calitatea 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:
O metodologie de realizare a studiului de cercetare;
O anchetă pe baza unui chestionar pentru elevi;
Patru focus grupuri cu:
părinţi;
profesori;
reprezentanţi ai comunităţii locale: autorităţi publice, companii, socoetatea civilă;
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ: şcoli, licee, universităţi.
• Un raport de cercetare

• Activităţi de job shadowing ale profesorilor din regiunile partenere pentru
compararea sistemelor de învăţământ din cele două regiuni partenere, din perspectiva
activităţii de consiliere şi orientare şcolară profesională;
analiza programelor şi conţinuturilor şcolare şi identificarea oportunităţilor oferite de
fiecare disciplina/arie curriculară pentru educarea carierei elevilor;
rapoarte asupra perioadei de shadowing;
• Un ghid pentru educarea şi orientarea în cariera a elevilor şi materiale suport;
• Un program de formare blended learning pentru profesorii din cele două regiuni:
- Un curriculum pentru programul de formare;
- Suport de curs;
- Un spaţiu de învăţare la distanţă/e-learning pe site-ul proiectului:
http://www.studentscareer.ro/moodle/;
- min 25 profesori formaţi/regiune;
• Website-ul proiectului: www.studentscareer.ro care conține:
- informaţii despre proiect: prezentare, rezultate obținute;
- informații şi materiale utile profesorilor pentru consilierea elevilor în carieră:
programe școlare, exemple de proiecte, lecții, legături utile;
- informații utile elevilor pentru alegerea carierei: linkuri către site-urile
universităților, programe adresate lor, site-uri cu oferte de locuri de muncă, informații
despre redactarea unui CV, prezentarea la interviu etc.;
• Un forum de discuţii cu secţiuni pentru profesori şi elevi şi subsecţiuni dedicate
educării şi orientării în carieră şi programelor/ proiectelor europene:
http://forum.studentscareer.ro
• O pagină de Facebook: https://www.facebook.com/studentscareer
• Un spaţiu de învăţare la distanţă pe site-ul proiectului:
http://www.studentscareer.ro/moodle/
• O broşură de promovare a proiectului şi a site-ului în rândul elevilor şi profesorilor;
• Un e-newsletter trimestrial pentru informarea partenerilor şi a publicul larg asupra
stadiului derulării proiectului;
• Trei conferinţe pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor în fiecare
regiune partneneră.

Vă invităm să vizitați:

WWW.STUDENTSCAREER.RO

PROIECT IMPLEMENTAT DE:
Casa Corpului Didactic Dolj
Directia Educației Naționale Mersin
ÎN PARTENERIAT CU:
Liceul “Traian Vuia” Craiova
Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova
Asociaţia EduFor Craiova
Şcoala Vocaţională de Fete Mezitli
Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel”
Agenţia pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Mersin
Biroul Educației Naționale Bozyazi
BUGETUL PROIECTULUI:
Regiunea parteneră 1 - Dolj, Romania: 52 690 euro
Regiunea parteneră 2 - Mersin, Turcia: 48 690 euro

www.studentscareer.ro
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Pentru informații detaliate privind Lifelong Learning Programme, accesați:

www.llp-ro.ro
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