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INTRODUCERE 
 

Acest ghid este un produs intelectual al proiectului Erasmus+, KA2 VET intitulat 

"Parteneriat tehnic pentru inovare și cooperare pentru învățământul VET", nr. 2017-1-RO01-

KA202-037478, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de coordinator, în 

parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Centrul de Instruire din Umbria - Italia, Institutul 

Profesional de Industrie și Artizanat "L. Santarella" - Italia, ManCom GmbH - Germania, 

BildungsgesellschaftmbHPritzwalk- Germania, Liceul Tehnologic "TimoteiCipariu" Blaj, Liceul 

Tehnologic "AlexandruDomșa", Alba Iulia. 

Obiectivul principal al proiectului a fost stimularea creșterii atractivității spre 

învățământului tehnic vocațional în țările de unde provin partenerii de proiect: România, Italia și 

Germania. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 2 ani. 

Grupul țintă al proiectului a fost conceput pentru: 

 Profesorii din școlile VET / formatorii VET din centrele de formare / instituții de formare 

profesională, consilieri școlari; 

 Liceeni din școlile tehnologice și elevii de gimnaziu; 

 Managerii școlilor VET / managerii instituțiilor de formare profesională. 

Realizarea obiectivului principal s- a concentrat pe trei aspecte importante, exprimate ca 

obiective specifice: 

O1 Îmbunătățirea abilităților profesorilor implicați în proiect pentru a oferi elevilor consiliere și 

orientare în carieră și promovarea învățământului tehnic- profesional; 

O2 Creșterea motivației elevilor de a se orienta spre învățământul VET; 

O3 Dezvoltarea unei colaborări coerente și productibile între mediul școlar și mediul de afaceri 

prin crearea unui program de acțiune comun. 

Obiectivele au fost îndeplinite prin realizarea următoarelor rezultate: 

 Profesorii implicați în proiect au participat la activități de formare organizate de partenerii 

din Centrul de Instruire din Umbria (IT) și BildungsgesellschaftmbHPritzwalk (GE) 

 Elevii instituțiilor partenere au participat activ la activitățile de promovare a școlilor din  

care fac parte și care au fost implicați în realizarea rezultatelor proiectului: 

 E-book-ul cu poveștile de succes ale absolvenților VET, realizată de partenerii 

Liceului Tehnologic "TimoteiCipariu" Blaj 

 Notebook-ul meseriilor, realizat de partenerii de la Liceul Tehnologic "Alexandru 

Domșa" din Alba Iulia 

 Muzeul de meseriilor virtuale, realizat de parteneri de la 

BildungsgesellschaftmbHPritzwalk (GE) 

Procesul de cooperare dintre: mediul școlar - mediul de afaceri - autoritățile publice locale 

a fost materializată într-un Plan de acțiune comun, realizat de Consiliul Județean Alba, care 

include obiective, activități și responsabilități menite să dezvolte o bună colaborare între școală și 

mediul de afaceri. 

Ghidul de consiliere este rezultatul muncii întregii echipe înființate la nivel de parteneriat, 

Inspectoratul Școlar Județean Alba fiind responsabil pentru dezvoltarea și editarea acestuia. De 

aceea, mulțumim tuturor colegilor din instituțiile partenere care au contribuit la realizarea acestui 

ghid. 
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CAPITOLUL 1 

COLECTAREA INFORMAȚIILOR ȘI 

DATELOR SOCIOECONOMICE 
 

Parteneri responsabili: Consiliul Județean Alba, 

Centrul de Instruire din Umbria, Man Com Gmbh 

 

 

 

1.1 Argument  

 

1.1.1 Informații demografice regionale 

 

ROMÂNIA 

Judeţul Alba este unul din cele şase judeţe ale Regiunii Centru (regiune de dezvoltare fără 

statut administrativ), situat în centrul României şi în partea vestică a Regiunii Centru. Cu o 

suprafaţă de 6242 kmp, judeţul Alba ocupă 18,30% din suprafaţa Regiunii Centru şi 2,6% din 

suprafaţa ţării, fiind un judeţ de mărime mijlocie. Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2017 în judeţul 

Alba era de 330.847 locuitori, reprezentând 14,18% din populaţia Regiunii Centru. Scăderea 

naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei externe au determinat în 

perioada 2011 – 2015, în judeţul Alba, reducerea populaţiei rezidente totale cu 1,89%, iar 

populația de vârstă preşcolară şi şcolară a avut o scădere de 5,2% comparativ cu nivelul 

naţional de 6,1%. Prognoza pentru intervalul de timp 2030 – 2060 arată că la nivelul judeţului 

Alba, se va produce o scădere a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-23 ani cu 21,69% în 2030, 

respectiv cu 45,24% în 2060. Aceste scăderi vor fi mai accentuate decât la nivel regional sau 

naţional. Diferenţa faţă de nivelul naţional şi regional este şi mai evidentă pentru categoria de 

vârstă 15-18 ani (liceu şi şcoală profesională). Această evoluţie va avea, evident, un impact 

negativ asupra resurselor de muncă din judeţul Alba. 

 

ITALIA  

Populația rezidentă din Umbria este de aproximativ 895 000 de locuitori, din care aproape 

100 000 de persoane străine. Din 2001, populația totală a crescut aproape continuu, înregistrând o 

creștere generală de peste 70 000 de locuitori (+ 8,6%). Tendința creșterii populației totale a fost 

puternic influențată de cea a populației străine: cele mai consistente rate de creștere s- au 

înregistrat în perioadele 2003-2004 și 2007-2008, caracterizate prin măsuri de regularizare a 

prezenței străine. Aceste măsuri au condus la o creștere accentuată a populației străine (+ 31,7% în 

2003 și + 19,6% în 2007), creștere care s-a reflectat în modificările populației totale. În Umbria, 

creșterea populației a început să stagneze la începutul actualului deceniu, deși în perioada 2012-

2013 s-a înregistrat o rată pozitivă de creștere care, în special în 2013, a atins o valoare 

semnificativă (+1,2%). 
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GERMANIA  

Landul Brandenburg este situat în nord-estul Republicii Federale a Germaniei. Cu o 

suuprafață totală de 29.476 km2, este cel mai mare dintre noile landuri federale. Landul 

Brandenburg are 2.504.040 de locuitori în 2018. Acest număr corespunde unei densități a 

populației de 84 de locuitori/km2. Media de vârstă este de 46,8 ani. Între anii 2001 si 2015, 

populația a scăzut cu un număr de 97.922 de persoane. Din 2015, au fost implementate măsuri ce 

au dus la o creștere cu 46.168 de locuitori. Estimările arată că până în anul 2014, din cauza 

deficitului natalității, se așteaptă un declin demografic de la 2.449 la 2.167 milioane de locuitori – 

adică 282.000 mai puțini oameni decâ tîn 2013. O parte din populație este concentrată pe o 

suprafață de 15% în mediul urban, iar cealaltă parte, de 85% în districtele rurale. În plus, populația 

din Brandenburg devine o populație îmbătrânită. Până în 2030, mai mult de o treime din populație 

va avea peste 65 de ani sau mai mult.  

Brandenburg avea în 2018 o medie de 327 de angajați contribuabili la 1000 locuitori, in 

crestere de la 394 la 566 în sectoarele de bază. Aproape jumatate dintre cei 806000 de 

contribuabili muncesc în sectoarele de bază. Structura economică a Brandenburgului este 

eterogenă. 

Sunt câteva regiuni prospere (spre exemplu rata șomajului din Potsdam-Mittelmark era de 

4,4% în aprilie 2018, sub media națională). Zonele rurale sunt structural mai slabe economic, cu o 

populație mai mică și o rată a șomajului mai crescută. Potențialul forței de muncă, incluzând 

persoanele între 15 și 65 de ani, cel mai probabil va scădea cu 28% până în 2040. Se înregistrează 

un declin considerabil și constant până în 2030/2031 și în segmentul de vârstă sub trei ani (mai 

mult de un sfert din populație decât în 2013), abia după aceea acesta va cunoaște o ușoară creștere.  

Pe termen lung se va înregistra o scădere mai mare de un sfert din numărul populației din 

zonă.  

Numărul de copii din ciclul primar (între 6 și 12 ani) va crește în mediul rural. Numărul 

copiilor de gimnaziu (de la 12 la 16 ani) va crește până în 2025 și va cunoaște o ușoară scădere 

abia după 2030. În întreaga perioadă, 2014-2040, numărul copiilor din ciclul gimanzial va scădea 

cu doar o cincime. În landul Brandenburg, numărul adolescenților din școli (între 16 și 19 ani) va 

cunoaște o creștere în ciclul liceal (secundar superior cf. sistemului german), cu aproape o treime, 

pentru a descrește în anul 2040.  
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GEO/ 

TIME 
2001 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2001-2018 2015 - 2018 

Germania 82.259.540 82.500.849 81.802.257 80.767.463 81.197.537 82.175.684 82.521.653 82.792.351 532.811 1.594.814 

Brandenburg 2.601.962 2.567.704 2.511.525 2.449.193 2.457.872 2.484.826 2.494.648 2.504.040 -97.922 46.168 

Italia 56.960.692 57.874.753 59.190.143 60.782.668 60.795.612 60.665.551 60.589.445 60.483.973 3.523.281 -311.639 

Umbria 824.187 848.070 880.202 896.742 894.762 891.181 888.908 884.640 60.453 -10.122 

Romania 22.430.457 21.658.528 21.462.186 19.947.311 19.870.647 19.760.585 19.644.350 19.530.631 -2.899.826 -340.016 

RegiuneaCe

ntru 
2.642.475 2.533.421 2.524.418 2.355.312 2.350.147 2.341.964 2.332.935 2.325.747 -316.728 -24.400 

 

Indicatori legați de educație și de pregătirea profesională, derivați din planul-cadru ET 2020 și 

din Strategia Europeană 2020 (de exemplu, abandonul școlar timpuriu, ponderea de absolvenți 

de învățamântul terțiar, rata de angajare a persoanelor cu studii superioare)  

 

Rata abandonului școlar în landul Brandenburg a scăzut de la 7.8% (2014) la 7.1% (2015). 

În Germania există o rată ridicată a abandonului școlar, îndeosebi în rândul tinerilor străini veniți cu 

acte oficiale sau a celor care au emigrat în Germania. Pentru acești elevi, riscul de abandon din 

clasele primare este dublu față de al colegilor lor germani. În timp ce procentul elevilor fără 

diplomă de absolvire din această țară, conform studiului, a scăzut, din 2011, sub 6, rata elevilor 

străini a crescut până în 2014 de la 12,1% la 12, 9%.  

În landul german Brandenburg procentul tinerilor cu educație terțiară finalizată este 

semnificativ mai scăzut decât procentul general. Această tendință, mai degrabă îngrijorătoare, s-ar 

putea datora migrației tinerilor muncitori fie în Berlin, fie în statele Germaniei de Vest. A se avea 

învedere, de asemenea, că, în timp ce Brandenburg/Germania pare să fie în urma altor state 

europene (în pofida ratei mici a șomajului și a dezvoltării economice mari), diferența este cauzată 

de un sistem relativ unic de învățamânt dual, răspândit în Germania.  

Evoluția ratei de angajare, pe grupuri de vârstă, nivel de educație etc.  

În decembrie 2017, rata șomajului în Brandenburg era de 6,6% - doar jumătate în 

comparație cu 2009, când rata națională era de 5,3%. Brandenburg este pe locul șase din punct de 

vedere a ratei șomajului comparativ cu alte regiuni din Germania. Rata de anagajare în rândul 

persoanelor cu vârsta între 15 și 24 de ani a scăzut de la 42,9% la 40,2%. Raportată la persoanele 

apte de muncă cu vârsta între 15 și 64 de ani, rata de angajare a crescut de la 65,6% la 81,6% în 

aceeași perioadă. În landul Brandenburg, diferența dintre rata de angajare în rândul bărbaților și al 

femeilor este mai puțin relevantă decât înUmbria/Italia și Centrul României.  

 

1.1.2 Sistemul educational: structura pe nivelurișiprofiluri, admiteri, medii de admitere, 

bacalaureat, concluzii 

 

ROMÂNIA  

Structura sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială din România, la nivelul 

anului 2017, se prezintă astfel: 

 19-23 ani: 

 învățământ superior - învățământ terțiar universitar 

 învățământ postliceal (1-3 ani) nivel de calificare 5 - învățământ terțiar neuniversitar 

 5-18 ani - învățământ secundar superior: 
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 ramură teoretică, ramură profesională, ramură tehnologică (nivelul de calificare 4) - 

învățământ liceal 

 ani EFP (nivelul de calificare 3), învățământul dublu (nivelul de calificare 3), 

învățământul vocațional special / profesional 

 11-14 ani - învățământ de gimnaziu (clasele a Va - a VIII-a) - învățământul secundar 

inferior 

 6-10 ani - învățământ primar (clasele I-IV) - învățământul primar 

 0-5 ani - educație preșcolară (creșe, grădinițe) - educație timpurie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia elevilor din învăţământul profesional şi tehnic în anul şcolar 2017-2018 se prezintă 

astfel: 63,86% în învățământ liceal, filiera tehnologică, 32,76% în învățământ profesional şi 3,38% 

în învățământ dual. În perioada 2004-2017, tendinţa a fost de scădere a ponderii elevilor în 

învăţământul profesional şi de creştere a ponderii elevilor din învăţământul liceal tehnologic. După 

anul 2014, învăţământul dual s-a dezvoltat în România, judeţul Alba fiind unul din promotorii 

acestui sistem educaţional. Din cei 2568 elevi din învățământul dual în România, 38% erau în 

Regiunea Centru şi 6,4% în județul Alba. În cele 20 de unităţi de învăţământ tehnologic (54% din 

total licee și colegii), elevii se pregătesc în cadrul următoarelor profile şi domenii de pregătire:  

TEHNIC – automatizare electronică, electromecanică, mecanică, electric, construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, chimie industrială, materiale de construcţii, fabricarea 

produselor din lemn 

SERVICII - economic, turism şi alimentaţie, comerţ, estetica şi igiena corpului omenesc 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - industrie alimentară, agricultură, 

protecţia mediului, silvicultură 

    La evaluarea naţională 2017, mediile de admitere în liceu/ școală profesională erau în proporţie 

de 19,92% sub 5, ceea ce reflectă cunoștințe de bază deficitare, cu implicaţii majore în 

pregătirea ulterioară a elevilor. 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat în învăţământul profesional şi tehnic (63,48% 

în 2016) este mai redusă decât cea de la nivelul învăţământului liceal la nivel de judeţ (79,6%), 

ceea ce scoate în evidenţă necesitatea unei mai bune consilieri vocaţionale a elevilor în alegerea 

parcursului educaţional la terminarea învăţământului gimnazial. Din analiza ultimilor ani rezultă o 

orientare redusă a elevilor de clasa a VIII-a spre învăţământul profesional şi tehnic – nivel 3 de 
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calificare (aproximativ 16,5% din respondenţi), ceea ce înseamnă că orientarea şi consilierea în 

carieră a elevilor începe târziu pentru a avea impactul aşteptat. 

Printre cauzele pregătirii școlare deficitare a elevilor, reflectate în mediile de la evaluarea 

națională (componentă a mediilor de admitere la liceu și școală profesională) şi mediile de la 

examenul de bacalaureat, au fost identificate: lipsa de interes a elevilor şi a părinţilor pentru 

educație; ineficienţa metodelor de predare, a metodelor de stimulare a învăţării, folosite de 

profesori; curriculum încărcat și teoretizat. 

  

ITALIA  

Sistemul italian de învățământ este organizat astfel: 

 Școala primară (vârsta: de la 3 la 6 ani), care nu este obligatorie, prevede o durata de 3 ani; 

 Primul ciclu de învățământ, cu durata totală de 8 ani, divizat în două segmente:  

a) Școala primară (vârsta: de la 6 la 11 ani), care prevede o durată de 5 ani,  

b) Școala secundară de gradul I (vârstă: de la 11 la 14 ani), care durează 3 ani; 

Al doilea ciclu de instruire, alcătuit din două opțiuni:  

 Competența de Școală Secundară de Stat, cu durata de 5 ani, adresată Sectorului 

Educației Tehnice. Aceasta se compune din unsprezece adrese de instruire împărțite în 

două sectoare, economic și tehnologic, destinate promovării capacității de angajare a 

absolvenților.  

Institutele tehnice oferă, în același timp, o pregătire teoretico-tehnică și una practică, prin 

ateliere și oportunități de formare în cadrul companiei. În plus față de intrarea pe piața forței de 

muncă, absolvenții tehnici pot opta pentru continuarea studiilor la nivelul Universității sau în 

cadrul sistemului de învățământ superior și tehnic (IFTS)   
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La sfârșitul primului ciclu de învățământ, ca 

o alternativă la căile de învățământ secundar al 

celui de-al doilea grad de durată de cinci ani, 

există, de asemenea, posibilitatea de a îndeplini 

obligația de a completa ciclul de învățământ și 

formare cu frecvența celor trei sau patru ani de 

formare profesională si anume competența 

regională.  

Mergând în tendință cu alegerea sistemului 

italian, studenții din Umbria, mai exact 19% aleg 

instituțiileprofesionale.  

La sfârșitul studiilor, aproximativ 28% dintre absolvenții tehnici și de scoala profesionala 

au lucrat timp de cel puțin 6 luni în primii 2 ani de la obtinerea diplomei. Cu toate acestea, 27,4% 

dintre absolvenți nu sunt implicați în cursuri de pregătire universitară sau nu au avut relații de 

muncă, doar 14,7% dintre ei avand relații de muncă ocazionale și fragmentate. 

 

GERMANIA  

Structura sistemului de învățământ și a sistemului de pregărire profesională inițială 

În Germania, prin lege, învățământul este obligatoriu. Legea impune prezența obligatorie 

la școală și nu doar la elevii cuprinși între 5 și 15 ani. Fiecare land din Germania are prorpriul 

sistem de legi ale educației.  

Sistemul german de școală primară și secundară (gimnazială) este unul relativ 

complicat, în care uneori se regăsesc cinci tipuri de școli secundare și mai multe educaționale ce 

conduc spre educația academică, pregătire tehnică avansată. Pe lângă sistemul de învățământ 

public complex, mai există și școli private și școli parohiale. Printre cele private, amintim 

Montessori, Waldorf, Jena șialte alternative educaționale populare.  
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 Școala primară (de la 1 la 4 sau 6 ani), școala de orientare (dacă există astfel de școli în 

landul respectiv)  

 Etapa de orientare (Gimnaziul, de la 5 la 6 ani) 

 Ciclul gimnazial (de la 5 la 7 sau 10 în "Realschulen" și "Hauptschulen"; de la 5 sau 7 ani 

la 10 (diferențeîntre state) în "Gymnasien"). Acest ciclu școlar include programele educative 

de pregătire vocațională avansată și de pregătire pentru liceele vocaționale, menite să 

medieze cunoștințel egenerale necesare pentru admiterea la liceu.  

 Școala generală cu școala secundară superioară – include clasele 7 - 13, oferă o educație 

generală de bază, avansată sau în profunzime, include programele de obținere a formării 

profesionale avansate, liceul profesional și calificarea generală de admitere la învățământul 

superior. 

 Gimnaziul – include clasele 7-12, oferă o educație generală aprofundată și include cursul de 

studi pentru obținerea calificării de intrare în învățământul general. 

 Educația duală a învățământului terțiar permite elevilor să urmez cursuri de formare 

profesională în cadrul unei întreprinderi, precum și la o școală de stat. Educația duală este 

un sistem în care un elev din învățământul secundar superior participă la o pregătire specială 

în cadrul școlii profesionale (de obicei) 2 zile pe săptămână și petrece restul săptămânii în 

calitate de ucenic într-o companie care colaborează cu școala. 

Formarea profesională în regiune (școli, elevi, profiluri de formare, nivel de pregătire a 

elevilorînînvățământulvocaționalșitehnic etc.) 

Pentru instruirea tinerilor, aptitudinile profesionale și personale sunt impuse de lege. Pe 

lângă competența profesională, aceasta include și competența pedagogică ocupațională și 

profesională, care trebuie dovedită printr-o examinare independentă. Aceste cerințe garantează nu 

numai corectitudinea transmiterii conținutuli instruirii, dar și faptul că planificarea și 

implementarea instruirii se desfășoară într-o manieră corectă din punct de vedere legal, adaptată 

metodic și didactic la particularitățile cursanților. 

Școala duală vocatională, școala tehnică 

De obicei, școala vocațională sau tehnică nu face parte din sistemul obișnuit de învățământ 

public german, ci este finanțată și supravegheată de guvernul federal în colaborare cu grupurile 

industriale (camerele de comerț/meserii) și cu sindicatele. Ca parte a unui concept cunoscut 

subnumele de educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual, în care întreprinderile și 

școlile lucrează împreună, o școală profesională combină studiul academic cu ucenicia. În 

majoritatea cazurilor, elevii trebuie să dețină o diplomă de la un nivel de învățământ secundar 

pentru a fi acceptați de o școală profesională, care de obicei are un curs de doi sau trei ani. 

Absolvenții de școlile tehnologice de succes sunt certificați într-un anumit domeniu comercial sau 

industrial. Perioada de formare este de 3 până la 4 ani. 

Există trei tipuri de școli profesionale sau tehnice: 

1. Școala vocatională 

Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, este posibilă 

obținerea unei diplome. 

2. Berufsfachschule (formare profesională) 

Finalizarea cu succes a programului ce duce la obținerea 

unei diplome echivalentă cu certificarea învățământului 
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secundar / VET sau certificarea extinsă a învățământului secundar / VET extins. 

3. Fachoberschule (liceul profesional) 

Odată cu finalizarea cu succes a nivelului secundar superior, se dobândește calificarea 

generală de admitere universitară. În Brandenburg, în 2018/2019 au fos tîn total 915 școli 

generale. Acestea includ 56 de școli profesionale și 33 de centre de formare în sectorul sănătății. 

Din cei 289.000 de cursanți și studenți, 44.346 au fost instruiți în școli profesionale și 4.867 în 

școlile de servicii medicale. Fără absolvirea școlii elementare, 1 564 de elevi au părăsit școala. În 

2017/2018, 11.228 de elevi au absolvit școli profesionale. 

Din 2008 până în 2017, numărul ucenicilor a scăzut aproape la jumătate - de la 72.143 la 

44.634. Numai înș colile publice - de la 48.086 la 25.946. Numărul contractelor de formare a 

scăzut, de asemenea, drastic: de la 17.336 la 10.221.Toate clasele (numai școlile publice, fără 

domeniul sănătate) 

 Industrie și comerț 14.794 

 Arte si meserii 7.094 

 Agricultură 1,221 

 Economie locală 178 

 Profesii independente 1.376 

 Serviciul public 1 283 

Provocări principale în sistemul educațional din Germania / Land Brandenburg 

Domenii de acțiune datorate schimbărilor structurale importante din multe domenii ale 

educației: 

1. Asigurareacalitățiiîneducațiatimpurie a copiilor; 

2. Dezvoltareaîncontinuare a programelor de zi cu ziînșcolișiînasistența post-școlară; 

3. Organizareatranziției de la școală la formarea profesională; 

4. Relațiadintreînvățământulvocaționalșiînvățământul superior; 

5. Asigurarea unei calități înalte de pregătire profesională în conformitate cu cerințele pieței 

muncii în următorii 10-15 ani; 

6. Crearea unui sistem de educație incluzivă. 

 

1.1.3 Profilul economic al regiunii (județului) 

 

ROMÂNIA 

Cu o contribuţie de aproximativ 11% la formarea PIB naţional, în perioada 2005-2016, 

Regiunea Centru se situează pe locul 4 la nivel naţional, iar la nivel regional, judeţul Alba se află 

pe locul 4 cu 14%, după Braşov, Sibiu (printre cele mai dezvoltate judeţe din ţară) şi Mureş. În 

perioada 2005-2016 Regiunea Centru a înregistrat un trend ascendent a PIB/locuitor, reprezentând 

în 2016 mai mult de jumătate din media europeană, comparativ cu 2005 când reprezenta doar o 

treime.  

Economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul serviciilor și al 

industriei - în special industria prelucrătoare. Astfel, la nivelul judeţului Alba, industria reprezintă 

33,4% din PIB, serviciile 44,2%, agricultura 6,8%, construcţiile 4,1%, iar TIC 1,1% din PIB. 

Pilonii principali ai industriei judeţului Alba sunt fabricarea autovehiculelor de transport 

(45,60%), industria de prelucrare a lemnului (12,40%), industria alimentară (11,60%) şi 
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fabricarea echipamentelor electrice (9,50%). La nivel naţional, judeţul Alba se află pe locul 4 

din punct de vedere a industrializării, fiind cel mai industrializat judeţ din Regiunea Centru. 

Alba, Braşov şi Mureş sunt trei din cele zece judeţe care au atras investiţii străine directe de peste 

1 miliard de euro în perioada 1990 – 2016. La nivel naţional, judeţul Alba s-a situat în anul 2016 

pe locul 11 din punct de vedere al investiţiilor străine directe. 

 

ITALIA  

Umbria este caracterizată de o rețea de întreprinderi mari și grupuri de IMM-uri. În 2013, 

în regiune au fost 67.768 de întreprinderi. În sectorul serviciilor 76% dintre companiile existente 

funcționează, 13% în construcții și 11% în industrie. Criza economică a avut efecte negative 

asuprea dinamicii ocupării forței de muncă: din 2008 până în 2016 numărul angajaților a scăzut cu 

4,21%. În anul 2014, distribuția ocupării pe sectoare arată o concentrare mai mare în servicii 

(68%), în timp ce ponderea industriei este de 25%, iar cea a sectorului construcțiilor cu 7%. 

Principalele specializări industriale regionale includ: producția de oțel și mașinării în zona Terni; 

textile, piele și îmbrăcăminte în zona Perugia și Terni; agroalimentare și meșteșuguri. Turismul 

joacă, de asemenea, un rol important în 

economia Umbriei.  

   În perioada 2007-2015, PIB-ul real a 

scăzut cu 15,7%. Începând cu anul 2008, 

criza globală a provocat o deteriorare a 

performanțelor economice, a tendințelor 

investiționale și a oportunităților de 

angajare. A existat o scădere considerabilă 

a PIB în 2009 (-8,2%), urmată de o bună 

revenire în 2010 (+ 1,7%). În perioada cea 

mai recentă (2013-2014), PIB-ul a 

înregistrat din nou o dinamică negativă (-

5,3%). Performanța pozitivă în anul 2015 

(+ 1,9%), peste rata națională (+ 0,9%) și 

media europeană (+ 1,6%), a fost un semn 

bun de redresare. În anul 2015, PIB-ul 

regional a fost egal cu 21,4 miliarde euro, 

contribuind la 1,3% din PIB-ul național (Eurostat, 2017). PIB-ul PPS pe cap de locuitor a fost egal 

cu 24.000 € în 2015, sub limita italiană (27.100 €) și media europeană (28.900 €). 

 

GERMANIA  

Sectoarele relevante din economia regiunii 

Economia statului Brandenburg a crescut constant în ultimii ani. După o creștere a 

produsului intern brut cu 1,2% în 2015 și 2016, economia a accelerat ușor până la 1,4% în 2017. 

În Germania, dezvoltarea economic în 2017 s-a caracterizat printr-o creștere puternică de 2,2%. În 

2017, produsul intern brut în statul Brandenburg a fost de 69,13 miliarde de euro. Comparativ cu 

anul 2016, PIB-ul a crescut cu 1,4%. PIB-ul pe cap de locuitor al populației era de 27.675 de euro. 

Au fost 1,116 milioane de muncitori. Numărul societăților supuse TVA a crescut la 98.425. 
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Productivitate amuncii a ajuns la 80,0% din media germană totală în Brandenburg, dar este încă 

mai mare decât media țărilor est-germane. Venitul pe cap de locuitor din Brandenburg a revenit la 

tendința națională în ultimii doi ani. În Germania, în ansamblu, veniturile au crescutși mai 

dinamic. 

Pe parcursul procesului de transformare, statul Brandenburg și-a regăsit rădăcinile și se 

definește astăzi prin următoarele puncte importante ale unei politici economice prioritare: industria 

nergetică, agricultura eficientă, transportul, mobilitatea și logistica, industria metalurgică și 

electrică, inclusiv industria de aprovizionare cu automobile și tehnologia aerospațială, TIC, 

industria media și industriile creative, turismul și economia de sănătate. 

 Companii 

Aproape la 30 de ani de la acest nou început, prioritățile politicii economice pentru 

perioada 2017-2022 s-au schimbat fundamental. Guvernul landului Brandenburg și-a realiniat 

promovarea economică. "Consolidarea punctelor forte" înseamnă concentrarea asupra industriilor 

puternice și potențialelor existente. Ramurile industriale deosebit de puternice sunt sectoarele 

producției de metale și prelucrarea metalelor, materiale plastice și chimice, industria alimentară, 

optică și fotonitică și transport / mobilitate / logistică. Printre companiile din Brandenburg se 

numără multec ompanii din industria clasică, de exemplu prelucrarea metalelor și chimie. Dar, mai 

ales în ultimiiani, sectoarele economice mai tinere, cum ar fi cele din sectoarele tehnologiei de 

mediu sau biotehnologiei, s-au dezvoltat din ce în ce mai mult în Brandenburg. Mai mult de 95% 

dintoateîntreprinderilesunt IMM-uri. 

Companiile care colaborează cu școlile VET (domeniul, naturacolaborării etc.) 

Formarea profesională în sistemul dual cu o diplomă acreditată de stat este calea 

tradițională în pregătirea profesională. Pregătirea are loc în două locuri de învățare: în cadrul 

companiei și în cadrul unui centru de formare profesională. În cadrul companiei în domeniul 

meseriilor calificate sau în sectorul agricol, ca parte a instruirii în întreprindere și la școal 

superioară / școala profesională. Sistemul dual oferă formare solidă într-o profesie recunoscută de 

ucenicie și creează condiții bune pentru ca tinerii să se poată angaja pe piața muncii ulterior. 

Companiile de formare îi învață pe cursanți conținutul practic al formării profesionale 

respective în trei sau patru zile pe săptămână, școala profesională transmite studiile teoretice într-o 

zi sau două pe sîptămână șicompletează formarea companiei. 

Angajații oferă cursanților conținutul necesar de învățare, astfel încât acești să-și poată 

desfășura activitatea independent / individual ca specialiști independenți după finalizarea 

formării.Formarea profesională în cadrul companiei este reglementată de regulamentele de 

formare care definesc standardele naționale uniforme în ceea ce privește conținutul formării, 

furnizarea acesteia în timp pe parcursul instruirii ș iexaminările. Angajații joacă, de asemenea, un 

rol important în elaborarea regulamentelor de formare, deoarece aceștia au un rol esențial în 

modelarea conținutului pregătirii tehnice în companie și a cerințelor de examinare a ocupației 

individuale. Dezvoltarea reglementărilor de formare în consens cu toate părțile implicate 

reprezintă o garanție importantă pentru acceptarea reglementărilor de formare nu numai între 

companii, ci și printre angajați. Standardul național și o diplomă acreditată de stat acționează ca un 

sigiliu al calității pe care angajatorii îl pot folosi ca îndrumător atunci când angajează personal 

nou/ noua forta de munca. Aplicabilitatea largă a profesiilo rasigură mobilitate aangajaților 

instruiți în sistemul dual. 
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Regulamentul de formare este adaptat progresului tehnic și noilor evoluții. Dacă este necesar, se 

creează noi ocupații. Disponibilitatea angajaților care au fost instruiți în conformitate cu cele mai 

recente tehnologii, promovează, de asemenea, inovarea în companii și, ca urmare, 

competitivitatea. În funcție de amploarea și profunzimea formării, perioada de formare este 

cuprinsă între doi și trei ani și jumătate. 

 

1.1.4 Corelarea ariilor de formare cu profilul economic al regiunii (județului) 

 

ROMÂNIA  

Reformele în domeniul educaţiei şi formării profesionale în România (în sensul reducerii 

rolului ministerelor economice în formarea profesională, renunţarea la şcoala profesională, 

modificări succesive ale legii educaţiei) au determinat o deteriorare treptată a nivelului de 

calificare a resursei umane pregătite de învăţământul profesional, degradarea imaginii sociale a 

şcolii profesionale, ajungându-se la situaţia în care un parcurs de formare în şcoala profesională să 

fie considerat de elevi şi părinţi mai degrabă o ultimă soluţie decât o alegere. Revenirea la şcoala 

profesională de trei ani şi dezvoltarea învăţământului dual din ultimii ani au reafirmat importanţa 

pregătirii practice în tranziția de la școală la viața activă şi necesitatea implicării active şi 

colaborării reprezentanților sistemului de educație și ai pieței muncii în formarea tinerei generaţii. 

În judeţul Alba, domeniile de pregătire în învăţământul profesional şi tehnic cu cei mai 

numeroși elevi sunt la profilul tehnic - Electronică automatizări, Mecanică, Industrie textilă și 

pielărie, Electromecanică, Electric, la profil servicii – Economic, Turism și alimentație şi la profil 

Resurse naturale și protecția mediului – agricultură, industrie alimentară. 

În anul 2016, populaţia ocupată civilă în judeţul Alba era cea mai numeroasă în industria 

prelucrătoare (31,02%), urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (21,51%), respectiv comerţ 

(14,20%). 

Cel mai important sector angajator din județul Alba este fabricarea rulmentilor, 

angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie. Alte domenii ale 

economiei judeţului cu un număr mare de angajaţi sunt: comerţul, construcţiile, industria 

alimentară, transport si depozitare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si 

semiremorcilor. 

 

GERMANIA  

De fiecare dată când o nouă profesie este modernizată sau creată, programele școlare 

profesionale sunt, de asemenea, adaptate. Pe baza conținutului instruirii practice, suportul teoretic 

este dezvoltat și coordonat în acelașit imp. Aceasta înseamnă că formarea în cadrul companiei și 

cea școlară se completează reciproc. În cadrul așa-numitei,,cooperări pentru locații de învățare", 

companiile și camerele lucrează împreună la școala profesională responsabilă de stagiari pentru a 

coordona cea mai bună pregătire posibilă pentru companiile din regiune - o componentă importantă 

a asigurării calității. 

Dacă trebuie să se adapteze conținutul unei ocupații/ meseriipentru care se formează sau se 

va creea o nouă ocupație, inițiativa de obicei vine de la organizațiile patronale. După audierea 

tuturor părților implicate – în special a sindicatelor – ministrul responsabil decide cu privire la 

punerea în aplicare în coordonare cu landurile responsabile pentru școlile profesionale. În cazul 
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unui vot pozitiv, modernizarea creării unei ocupații de formare se realizează împreună cu experți 

din patronate și sindicate. Această abordare asigură dezvoltarea ocupațiilor și este adaptată nevoilor 

economiei. 

Datorită specializăriilor, unele companii nu sunt în măsură să transmită întregul conținut 

specificat în regulamentele de instruire. În acest caz, se poate utiliza formarea în cadrul companiei 

de ucenicie. Acesta completează formarea profesională internă a întreprinderii și contribuie astfel la 

capacitatea companiilor de a asigura formarea profesională internă și, prin urmare, la crearea de 

locuri de muncă. Cursurile servesc, de asemenea, la adaptarea formării profesionale la dezvoltarea 

tehnică ș economică, la compensarea diferențelor de formare la nivel regional și la asigurarea unui 

nivel uniform de pregătire profesională. 

Camerele de Industrie și Comerț și Departamentul de artizanaturi sfătuiesc companiile 

implicate în formare, monitorizează instruirea în întreprindere și determină adecvarea companiilor 

și formatorilor. Ei înregistrează contractele de formare și conduc examinările conform standardelor 

naționale. Acest lucru asigură un nivel ridicat de calificare profesională. 

 

ITALIA 

Rata de ocupare a forței de muncă în regiune (62,7%) este încă mai mare decât media 

națională (57,2%), dar totusi sub nivelul celui European (71,1%), cu o ușoară tendință descendentă 

în perioada 2015-2016 (-1,5%). Cu toate acestea, cererea scăzută a determinat companiile să 

limiteze în mod semnificativ nivelul producției, reducând contribuția forței de muncă; prin urmare, 

rata șomajului a crescut considerabil (s-a dublat) în ultimii ani, de la 4,6% în 2007 la 9,6% în 2016, 

situandu-se sub media italiană (de la 6,7% la 11,7%), dar peste trendul european (de la 7,0% la 

8,6%). 

Umbria găzduiește patru poli de excelență care operează în următoarele sectoare: energie; 

genomică, genetică și biologie; mecanică avansată și mecatronică; materiale avansate, tehnologie 

micro și nano. Aceste ramuri constau într-o rețea vastă de întreprinderi mici și mari, care 

colaborează cu principalele organisme publice de cercetare din Umbria (cum ar fi Universitatea din 

Perugia, Institutul Național al Nuclear Physic -INFN, Institutul pentru materiale avansate Terni). În 

același timp, există deficiențe considerabile în ceea ce privește intrările RTDI. În anul 2014, 

cheltuielile totale pentru C & D au fost de numai 0,97% din PIB (Eurostat, 2017), mai mici decât 

media italiană (1,38%) și cea europeană (2,04%). 

 

1.2 Identificarea domeniilor prioritare ale dezvoltării economice regionale 2017-2022 

 

1.2.1 Priorități in dezvoltarea regional-economică 

 

ROMÂNIA  

O serie de întreprinderi din judeţul Alba sunt prezente în lanțuri de creare de valori, supra 

regionale și globale, în domenii precum: industria auto, construcţii de maşini şi instalații cu 

produse din industria prelucrătoare de metale, electronică/electrotehnică şi sisteme de siguranță; 

industria alimentară și de prelucrare a produselor alimentare (băuturi, lapte şi produse lactate, 

carne şi prelucrarea produselor din carne, condimente, miere); industria lemnului şi mobilei; 

industria textilă – producția de piese de îmbrăcăminte, pielărie; industria porțelanului; industria 
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betonului și a produselor din beton pentru construcții; industria metalurgică; industria hârtiei și 

cartonului.  

Cei mai mulţi angajaţi din judeţul Alba sunt muncitori calificaţi şi asimilaţi, dar şi 

muncitori necalificaţi, în timp ce tehnicienii şi specialiştii din domeniul tehnic sau alte 

domenii deţin unele dintre cele mai scăzute ponderi la nivel naţional. Primele 5 ocupaţii din 

judeţul Alba, din perspectiva celor mai multe contracte de muncă înregistrate (ex. lucrător 

comercial, muncitor necalificat în industria confecţiilor, confecţioner cablaje auto, muncitor 

necalificat la asamblarea, montarea piesei), au un nivel redus de calificare. Datorită acestui fapt, 

peste 60% din angajaţi au un salariu brut de încadrare sub 400 euro, media salariilor de încadrare 

la nivelul judeţului Alba fiind mai mică decât media regională şi naţională. 

În plan economic se asistă la un fenomen de îmbătrânire a forţei de muncă calificate, la o rată 

ridicată a şomajului în rândul tinerilor de 15-24 ani (20,6% în România şi 23,7% în Regiunea 

Centru în anul 2016) şi o nevoie tot mai acută a companiilor de forţă de muncă calificată, ceea 

ce generează o provocare adresată mediului educaţional de adaptare a ofertei educaţionale şi 

a competenţelor profesionale la solicitările pieţei muncii. 

Priorităţile în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a judeţului Alba sunt reprezentate de 

industria auto şi mecatronica, sectorul agroalimentar, industria uşoară, silvicultura, 

prelucrarea lemnului şi industria mobilei, domenii de specializare inteligentă identificate la 

nivel regional, dar şi de domenii precum comerţ, hoteluri şi restaurante care au înregistrat în 

ultimii ani creşteri ale investiţiilor nete la 1000 lei cifră de afaceri. 

 

ITALIA 

Identificarea domeniilor prioritare ale dezvoltării economice regionale 2017-2022 

Strategia adoptată de regiunea Umbria, obiective: 

EFS Fonduri Sociale Europene: 

Obiectivul specific vizează consolidarea politicilor care vizează combaterea și reducerea 

dispersiei școlare și educaționale a criminalității, în cadrul sistemului integrat de educație și 

formare profesională. Acțiunile vizează în primul rând populația de tineri cu vârsta cuprinsă între 

15 și 18 ani, afectată de îndeplinirea obligației de învățământ și de obligația de educație și formare 

profesională, cu o referire specială, dar nu exclusivă la cei care abandonează cursurile în școala 

secundară superioară. 

Obiectivele de acțiune identificate sunt: 

 tineri interesați de alegere, la sfârșitul liceului, la sfârșitul cursurilor celui de-al doilea ciclu 

sau calea educației și formării profesionale, în scopul îndeplinirii obligației de instruire; 

 tineri care lucrează în filială pentru primul an de participare la un Institut Profesional de 

Stat, cu referire la integrarea orară a organizațiilor de formare profesională; 

 tineri care participă la cel de-al doilea și al treilea an de prezență la un organ de formare 

profesională pentru obținerea calificării profesionale la sfârșitul celui de-al treilea an; 

 tinerii care părăsesc sistemul școlar, căruia le este facută oferta de specializare a sistemului 

de formare profesională, care vizează întoarcerea lor permanentă la căile de studii 

profesionale sau de recuperare. 
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Acțiunile constau în: 

a) oferirea de cursuri de formare profesională, inclusiv cele destinate reintegrării elevilor cu 

abandon din școli, care să se realizeze și prin metode de alternare între contextul de 

laborator și clasă / contextul de producție, cu atenție acordată persoanelor cu handicap și 

celor vulnerabile din punct de vedere social, inclusiv celor care pot fi dezvoltate în 

domeniile și temele economiei verzi și albastre; 

b) acțiuni de orientare tranzitorie la sfârșitul liceului și în cursul studiilor 

FEDR Fonduri europene pentru dezvoltare regională: 

 consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării (obiectiv tematic 1): 

cercetarea și inovarea, în sensul cel mai larg, reprezintă o oportunitate importantă de a 

lansa sistemul economic regional pe o scena globală, promovând ocuparea forței de muncă 

calificată și activarea inițiativelor de cunoaștere intensivă în conformitate cu strategiile 

regionale de specializare inteligentă definite; 

 să sporească accesul, precum și utilizarea și calitatea TIC. Informatizarea proceselor și 

sporirea accesului la TIC sunt elemente esențiale pentru punerea în aplicare a Strategiei 

regionale pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

 creșterea competitivității IMM-urilor: fragilitatea structurală 

 a sistemului de întreprinderi din Umbria și dificultățile provocate de criză necesită măsuri 

adecvate de redresare și valorificarea celor mai bune aspecte regionale și a potențialului 

sistemului de producție de a construi rețele, acorduri și colaborări organizate și structurate 

între întreprinderi; 

 sprijinirea trecerii către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele: 

importanța atribuită unei economii ecologice în contextul regional este combinată cu 

obiectivele de creștere durabilă promovate de regiunea Umbria, în special pentru 

promovarea eficienței energetice, utilizarea energiei regenerabile sursele de energie și 

sistemele de transport inteligente și durabile; 

 conservarea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor: sprijin 

pentru punerea în aplicare a măsurilor integrate pentru sporirea resurselor ecologice și 

culturale și a lanțului relativ de aprovizionare urmărit de POR FESR urmărește să 

favorizeze accesul la activele regionale prin promovarea unor forme inovatoare a relațiilor 

public-privat. 
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GERMANIA  

Cele mai importante sectoare ale economiei din Landul Brandenburg sunt: 

1. industria energetică - pionier recunoscut la nivel național, cu proiecte-etalon în utilizarea 

energiilor regenerabile (energia eoliană, energia solară, energia geotermală, biomasa și 

stocarea energiilor regenerabile); 

2. agricultură eficientă, cu un procen ridicat de agricultură ecologică și lanțuri de distribuție 

orientate la nivel local și regional, care oferă noi oportunități de dezvoltare, în special 

pentru producătorii mai mici; 

3. transport, mobilitate și logistică, care se dezvoltă rapid datorită locației privilegiate 

dinjurulcapitalei germane Berlin și ca regiune de tranzit (centre de transport de marfă și 

logistică, transport combinat); 

4. industria metalurgică și electrică, inclusiv industria de aprovizionare auto și tehnologia 

aerospațială, care s-au poziționat în fruntea competiției internaționale; 

5. TIC, mass-media și industriile creative care au redefinit statul Brandenburg ca locație 

media; 

6. economia turismului și sănătății, care beneficiază, de asemenea, de creșterea capitalului și 

care devin din ce în ce mai interesante pentru profitul din turism. 

Companiile din industria metalurgică folosesc know-how-ul pentru noi produse, procese și 

materiale, pentru a-și asigura competitivitatea. Înindustria metalurgică și electrică, noile provocări 

legate de automatizare și digitalizare sunt deosebit de vizibile. Dar industria alimentară și mai ales 

sectoarele energetice beneficiază, de asemenea, de legătura dintre afaceri ș cercetare. În ultimii 

ani, în special, peisajul universitar și de cercetare al statului a devenit din ce în ce mai orientat 

sprecerințele economiei. Cu mai mult de 50 de universități, 22 de institute ale Asociației Leibniz, 

șapte institute Fraunhofer și opt institute ale Societății Max Planck, regiunea de capital Berlin-

Brandenburg are cea mai mare activitate de cercetare din Germania. 

• Domeniile de instruire a elevilor VET, corelate cu profilul companiilor active din regiune sau cu 

structura forței de muncă pe domenii economice. 
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În Brandenburg, reorientarea economiei nu numai că a condus la extinderea profilurilor și 

la crearea de noi profiluri ocupaționale, dar a dezvoltat noi forme, cum ar fi studiul dublu sau 

instruirea integrată. Acest lucru va permite o legătură mai strânsă între școală și întreprinderi, 

precum și integrarea timpurie a cercetării și a învățământului superior. De exemplu, în unele dintre 

centrele de formare profesională s-au extins profilurile : în domeniul metalurgiei sau al 

construcției. 

GBG Pritzwalk: 

Centrul de formare profesională din orașul Pritzwalk: fundație, inginerie a tendintelor 

și inginerie la sol; echipamente de construcție pentru puțuri, mecanica echipamentlor si uneltelor; 

mecanica construcțiilor; mechatronică și inginerie electrică; funcționarea mașinilor și a 

instalațiilor; robotica; tehnici de sudare; prelucrarea lemnului și construcția; termoizolatii, izolatii 

fonice. 

Centrul de formare profesională Frankfurt (Oder): restaurare și conservare monumente; 

fabricarea cherestelei; construcția și restaurarea betonului: conservarea clădirilor. 

Centrul de formare profesională Cottbus: construcție durabilă (ecologică) 

În special, pot fi învățate următoarele meserii la Serviciul pentru Progresul Profesional. 

Dar profilul tradițional a fost extins și în alte domenii cum ar fi: 

• administrarea birourilor; 

• funcționarea sculelor și mașinilor; 

• Ingineria termică ș fonică; 

• menaj;  

• maistru asistent; 

• maistru sau meseriaș pentru meserii (inginerie structurală, construcții și conversii, 

precum și inginerie civilă 

Măsuri de adaptare pe piața muncii și alte corelații: 

Există diferite proiecte-pilot în pregătirea noii perioade de finanțare 2021-2027. Proiectele-

pilot vizând îmbunătățirea calității educației profesionale, pregătirea cadrelor didactice și o mai 

bună adaptare la nevoile viitoarei piețe a forței de muncă: 

 Noi metode de concentrare asupra competenței profesionale 

 Curriculum-cadru ca bază obligatorie pentru predarea în toateșcolile profesionale 

 Cooperarea în domeniul perfecționării cadrelor didactice 

 -Implementarea de educație și formare profesională duală orientată practice în domeniul 

comerțului cu hoteluri și restaurante 

 VET 4.0 - Educația și formarea profesională în lumea muncii 4.0 

 Internaționalizarea în domeniul specializat al managementului logistic 

Rețele – Toate centrele de formare profesională din cadrul Serviciului pentru Progresul 

Profesional cooperează îndeaproape cu industria, camerele de comerțși industrie relevante, 

centrele de pregătire a școlilor secundare, colegii ș iuniversități, asociațiile industriale, precum și 

comisiile relevante din industrie, autoritățile municipale și regionale, Agenția pentru Muncă, 

organizațiile de formare etc. Sarcinile îndeplinite împreună cu partenerii noștri sunt stabilite în 

acordurile de cooperare. Centrele de formare profesională lucrează în rețelele locale, cât și încele 

naționale. 
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Cooperarea federală și națională - Institutul de formare profesională menține contacte strânse cu 

ministerele competente din landul federal Brandenburg. Personalul Serviciului pentru Progresul 

Profesional se află, de asemenea, în cadrul comitetelor ministerelor federale relevante și al 

asociațiilor industrial federale. Toate centrele de formare profesională servesc ca locații de 

examinare certificate pentru camerele de industrie și comerț pentru educația profesională și, de 

asemenea, pentru învățământul ulterioar. Serviciul de Promovare Profesională implică în mod 

regulat elevii săi și pe cei care au absolvit cu succes cursurile de teste profesionale de referință în 

Brandenburg și la nivel național. În ultimiiani, foștii elevi au participat și au obținut câteva premii 

și dar și primele locuri în testările naționale de referință ale organizației de bază a industriei 

construcțiilor. În 2004, testele naționale anuale de referință au fost ținute la Centrul de Formare 

Profesionalăd in Frankfurt (Oder). Ucenicii participă în mod regulat la schimburile europene de 

tineret. 

Proiecte internaționale - Oaspeții internaționali din țările europene, asiatice și africane au vizitat 

centrele de formare profesională ale Serviciului de Prognoze Profesionale în scopuri de studiu în 

ultimii ani. Serviciul de Promovare Profesională oferă servicii educaționale elevilor și managerilor 

străini. Experții educaționali, precum și instructorii de parte teoretică și practică vocațională din 

țările străine (Europa Centralăși de Est, China, Guineea, Ghana, Mongolia, Nigeria, Egipt) au 

studiat aici și au obținut calificări suplimentare. Angajații Serviciului Progresului Profesional au 

acționat recent și ca experți interimari în altelocuri (China, Rusia, Egipt, Belarus, Iran, Kârgâzstan 

și Letonia). 

Domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional Brandenburg / 

Mancom 

Pe baza strategiei de inovare a Brandenburgului și a Berlinului și menținerii specialiștilor 

instruiți în regiune în zonă, prezentarea regiunii ca loc atractiv pentru muncă și promovarea 

oportunităților de formare continuă calificată - acesta este obiectivul comun al strategiei de 

inovare a statelor de Brandenburg. 

Au fost definite cinci grupuri comune pentru a exploata potențialul regional și sinergiile 

companiilor și instituțiilor de cercetare din sectoarele economice. 

• energetic 

• economia sănătății 

• TIC, mass-media și industriile creative 

• optică și fotonitică 

• transport, mobilitate și logistică 

În plus, pentru Brandenburg au fost definite patru clustere specifice, care au o mare 

importanță economică pentru crearea de valoare și pentru ocuparea forței de muncă în statul 

Brandenburg. 

• Sectorul industriei alimentare 

• Materiale plastice / Chimie 

• Materiale metalice 

• Materiale turism 
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Studii duale în statul Brandenburg 

Cursul dual de studiu este o formă foarte nouă de învățământ și uneori este definit în mod 

diferit. Programul de studiu dublu este o formă practică și academică de formare în conformitate 

cu noile cerințe ale pieței forței de muncă. În statul Brandenburg au existat doar patru formate 

duale în 2012, în 2017 au existat aproape 30 în semestrul de iarnă. Nouă universități din statul 

Brandenburg oferă un program de studiu dublu. Oferta este diversificată și variază de la 

administrația clasică de afaceri, serviciile de poliție, informatică sau inginerie, tehnologia lemnului 

până la studii în agricultura ecologică sau în științele terapiei până la cursurile de știință din 

domeniul sănătății. Care universitate oferă cursul dual pe care îl puteți studia pe Internet. Agenția 

"Studii duble Brandenburg" este afiliată la Universitatea Tehnică din Brandenburg ca unitate 

organizațională. Agenția sprijină toate universitățile din statul Brandenburg care oferă formate de 

studii duale. Toate serviciile agenției "Duales Studium Land Brandenburg" sunt gratuite. 

Agenția "Studii duale din Brandenburg" oferă informații despre studii duale către 

potențialii studenți și companii, oferă consultanță și face formatul relativ nou de studiu cunoscut în 

Brandenburg. Agenția "Studii duble din Brandenburg" este punctul central de contact pentru 

întrebările legate de studiile duble din stat. 

Începând cu anii 1980, învățământul VET a promovat dezvoltarea competențelor, acest 

lucru a fost văzut ca fiind obiectivul principal al proceselor educaționale. Piatra de temelie 

importantă în realizare sunt orientarea metodelor ocupaționale și educaționale de "acțiuni 

complete" și stipularea dobândirii capacității profesionale ca obiectiv principal al formării 

profesionale. Implementarea orientării competențelor în VET și promovarea dezvoltării 

competențelor în educație și formare în cadrul Institutului Federal pentru Educație și Formare 

Profesională (BIBB) a realizat proiecte de cercetare pentru elaborarea standardelor orientate spre 

competențe și implementarea lor, precum și pentru modelarea competențele, măsurarea 

competențelor și analiza factorilor care influențează dobândirea competențelor. Impactul 

tendințelor globale asupra lumii muncii și a VET este doar o provocare, dar și o oportunitate. De 

exemplu, transformarea digitală face procese mai complexe și automatează procesele de lucru, 

distrugând anumite locuri de muncă. În același timp, totuși, apar noi profiluri de locuri de muncă 

și, prin urmare, oportunități de formare continuă. 

Actorii educaționali sunt responsabili pentru asumarea unui rol activ în abordarea acestei 

schimbări. Este important ca VET să devină mai atractivă și să se adapteze la schimbările digitale. 

Sunt necesare dezvoltarea competențelor de conducere la toate nivelurile, angajamentul față de 

cooperarea incluzivă, precum și elaborarea politicilor inovatoare, pentru a adapta formarea 

competențelor în mod intenționat și devreme la cerințele pieței. 

Chestiunile de competență se referă la competențele formatorilor, precum și a cursanților. 

În anii următori, vor fi necesare o varietate de noi competențe - nu doar competențe profesionale, 

aptitudini metodologice, competențe de personalitate, abilități de conducere, dar și competențe 

sociale, alfabetizare mediatică și alfabetizare digitală. În plus, sunt predate atitudinile și valorile de 

bază în viața profesională. Normele obligatorii pentru validarea competențelor dobândite în mod 

oficial și informal sunt o componentă centrală a unui sistem educațional permeabil. 

Cu toate acestea, având în vedere recomandarea Consiliului UE de a avea norme 

obligatorii privind validarea competențelor dobândite în mod oficial și neoficial până în 2018, 

implementarea este lentă. 
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1.2.2 Impactul asupra formării profesionale 

 

ROMÂNIA 

Pornind de la situația concretă a forței de muncă în ramurile economiei, identificată ca 

prioritate, la nivelul județului Alba, dezvoltarea educației duale reprezintă una dintre soluțiile de 

corelare a ofertei educaționale în VET cu cererea mediul de afaceri privind formarea forței de 

muncă calificate. 

Educația duală oferă avantaje precum: 

• implicarea operatorilor economici în mecanismele de luare a deciziilor la nivelul unităților 

de învățământ partenere, în ceea ce privește curriculumul de dezvoltare locală; 

• educație și formare de calitate pentru studenți, cu suport tehnic pentru formarea practică și 

contact direct cu agenții economici; 

• actualizarea competențelor cadrelor didactice, printr-o cooperare mai strânsă cu agenții 

economici. 

Ținând cont de perspectivele de dezvoltare economică ale județului, în principalele zone 

ale industriei județului Alba (fabricarea de vehicule de transport, industria prelucrării lemnului, 

industria alimentară și fabricarea echipamentelor electrice), identificate și ca zone de specializare 

inteligente la nivelul regiunii centrale , dar și situația actuală a formării profesionale inițiale, este 

important ca învățământul profesional și tehnic din județul Alba să urmeze direcțiile de acțiune 

identificate: 

• Relațiile funcționale dintre părțile interesate (companii, școli, autorități publice locale, 

instituții, organizații) 

• Formare profesională de înaltă calitate în domeniul formării profesionale și tehnice 

• mai bună informare a elevilor și părinților despre oportunitățile unei cariere profesionale în 

domeniul tehnologic 

 

GERMANIA  

Piața de formare din statul Brandenburg s-a schimbat din motive demografice, iar 

dezvoltarea economiei și, astfel, cererile pe piața muncii se confruntă în prezent cu schimbări și 

provocări imense. În acest sens, abordările necesare pentru rezolvarea problemelor se aplică și 

statului Brandenburg în particular. În prezent există mai mult de 330 de ocupații de formare 

diferite în Brandenburg. 

 

a) Asigurarea cererii viitoare a muncitorilor calificați 

Pentru a contracara această evoluție, au fost continuate sau inițiate următoarele măsuri de 

politică de formare profesională: 

 dezvoltarea unei orientări profesionale și studiate echilibrate în toate școlile, inclusiv în 

școlile de limbi străine 

 reducerea zonei de tranziție 

 informații specifice privind avantajele și oportunitățile de carieră ale sistemului dual și 

 creșterea atractivității sistemului dual și a ocupațiilor sale, de ex. Creșteri semnificative ale 

indemnizațiilor de formare. 
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Atât pregătirea profesională duală, cât și studiile sunt căi centrale de învățământ în 

Germania. Datorită deficitului crescut de lucrători calificați, un echilibru funcțional al 

ambelor sisteme va continua să fie important în viitor. 

 

b) Depășirea discrepanțelor 

Reconcilierea oportunităților de formare oferite de companii cu dorințele de formare ale 

tinerilor reprezintă o provocare tot mai mare pentru politica de educație și formare profesională. 

Practic, pe piața formării se pot distinge trei tipuri de probleme: 

 probleme de informare a tinerilor, 

 probleme de personal la companii și întreprinderi 

 Probleme de implementare, dacă ambele situatii menționate mai sus coincid. 

    În 2015, de exemplu, au existat probleme de aprovizionare a solicitanților de instruire, în 

special în nordul și vestul Germaniei, au crescut problemele de personal la firmele din estul și 

sudul Germaniei, în timp ce problemele de rezolvare au fost înregistrate mai ales în nord-estul 

Germaniei. 

    Cu toate acestea, există diferențe clare între cerere și cerere nu numai la nivel regional, 

ci și între ocupații individuale. Ocupațiile pe care tinerii le găsesc neatractive (de exemplu, în 

comerțul cu alimente, în comerțul cu alimente și în comerțul cu produse de curățenie) suferă mai 

ales din cauza problemelor de ocupație, în timp ce ocupațiile percepute ca fiind atractive de tineri 

(cum ar fi designeri media, întâmpinând probleme de aprovizionare. 

Contramăsurile necesită atât servicii de cooperare transregională, cât și servicii de sprijin 

(de exemplu, pentru a promova mobilitatea tinerilor interesați de formare) de către cei responsabili 

cu educația și formarea profesională, precum și schimbările în căutarea solicitanților și 

comportamentul de recrutare al companiilor. Măsuri și programe corespondente au fost lansate de 

guvernul federal în ultimii ani, printre altele. 

 

c) Creșterea dorinței întreprinderilor de a oferi formare profesională internă 

Multe companii găsesc din ce în ce mai greu să completeze locurile de formare pe care le 

oferă. Acest lucru se aplică în special întreprinderilor mici și mijlocii cu până la 49 de angajați. O 

posibilă explicație este că firmele mari sunt mai atractive pentru tineri decat o companie de 

formare și că au, de asemenea, mai multe fonduri disponibile pentru măsuri de recrutare. 

Atractivitatea percepută a ocupațiilor de formare oferite sau imaginea companiei ar putea juca un 

rol și aici. 

Din perspectiva politicii de formare profesională, aceasta reprezintă o provocare majoră 

deoarece companiile care au experimentat în mod repetat dificultati in a ocupa locurile de formare 

pe care le oferă pot să se retragă definitiv de la formarea profesională duală. 

O pierdere asemanatoare a întreprinderilor de formare profesională a fost înregistrată în 

Germania începând cu anul 2009. Proporția companiilor care oferă formare profesională internă * 

a fost de 20,3% în 2014, însă nu este permis fiecărei întreprinderi să ofere o formare profesională 

internă. În medie, mai mult de jumătate (57%) din toate întreprinderile au dreptul să furnizeze o 

formare profesională internă în 2014. ** Ca și în anii precedenți, pierderea companiilor care oferă 

formare profesională internă va avea loc în principal în sectorul microîntreprinderilor. Prin urmare, 

este important să se mărească din nou numărul întreprinderilor care oferă formare profesională 
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internă. Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii oferă cea mai mare pregătire 

profesională și trebuie să acopere o cerere deosebit de mare de lucrători calificați pe termen mediu. 

Prin urmare, guvernul federal urmărește să consolideze în special structura formării 

întreprinderilor mici și mijlocii și să promoveze și să sprijine disponibilitatea acestora de a oferi 

formare prin programe adecvate 

 

d) Percepția digitalizării pieței muncii, de asemenea, ca o oportunitate de instruire 

Cerințele esențiale ale digitalizării economiei pentru angajați sunt cunoștințele IT și 

abilitățile IT. Se constată că cererea va crește în următorii ani, în special pentru ocupațiile IT și, 

astfel, și pentru specialiștii IT din sectorul cu competențe medii. Digitalizarea și crearea de rețele 

nu afectează numai ocupațiile IT, ci conduc, de asemenea, la schimbări fundamentale în profilurile 

de calificare necesare pentru multe ocupații. Lucrul cu medii noi și în rețea, tehnologiile, precum 

și procesele de servicii și de producție vor schimba permanent profilurile locurilor de muncă și, de 

asemenea, vor crea noi profesii. 

Abilitarea, capacitatea de a acționa independent, autoorganizarea, înțelegerea sistemelor, 

precum și abilitățile de gestionare și de rezolvare a problemelor reprezintă cerințe importante 

pentru ocupațiile viitorului și - pe lângă rezultatele unor inițiative speciale precum Berufsbildung 

4.0. - sunt deja încorporate în reorganizarea și modernizarea ocupațiilor inițiale și de formare 

continuă. Accentul se pune și pe calificarea concretă a specialiștilor pedagogi în școala 

profesională și în cadrul companiei. Astfel, educația și formarea profesională sunt bine pregătite 

pentru noile provocări ale digitalizării. 

 

e) Promovarea internaționalizării 

Din ce în ce mai multe țări - și din afara Europei - consideră formarea profesională duală 

ca model de succes și doresc să aducă mai multă practică în întreprindere în formarea lor 

profesională, orientată în principal spre formarea școlară. Motivul pentru aceasta este șomajul 

relativ scăzut al tinerilor din Germania, care este asociat în mod special cu formarea profesională 

duală. 

Alte aspecte ale internaționalizării educației și formării profesionale includ crearea unui 

spațiu european de învățământ și extinderea calificărilor străine pentru stagiarii și personalul de 

formare. Promovarea mobilității prin intermediul programului educațional Erasmus + al UE oferă 

un impuls important în acest sens. Peste 18.000 de stagiari din Germania și-au îmbogățit 

pregătirea în 2015, cu o ședere medie în străinătate de aproape cinci săptămâni. În plus, au fost 

susținuți aproximativ 4.500 de specialiști de formare profesională *. Îmbunătățirea transparenței și 

recunoașterea calificărilor profesionale contribuie, de asemenea, la internaționalizarea în 

continuare a educației și formării profesionale. 

Măsuri speciale de susținere a statului Brandenburg 

Prin noul Ghid de Instruire "Programul de formare calificată în sistemul compozit", 

Ministerul Muncii sprijină companiile mici, în special în ceea ce privește calitatea formării lor. De 

multe ori, acestea nu pot oferi tot conținutul de învățare al formării profesionale. În cadrul formării 

în colaborare, două sau mai multe companii colaborează cu parteneri de colaborare pentru a le 

oferi cursanților conținut de învățare. Programul va primi mai mult de 13 milioane EUR anual din 

Fondul Social European. Cererile pot fi depuse la Agenția de Stat pentru Structură și Ocuparea 
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Forței de Muncă din Brandenburg de către firme de formare, furnizori de servicii de formare și 

camere (Camere de Comerț și Industrie și Camera de Artizanat). 

Majoritatea firmelor de formare din statul Brandenburg fac o treabă bună și își asumă 

responsabilitatea pentru formarea personalului lor junior. Pentru acest angajament, statul acordă 

anual "Premiul de formare pentru Brandenburg" companiilor care se disting, de exemplu, prin 

calitatea și continuitatea formării, folosesc elemente de formare inovatoare, se oferă voluntariat în 

domeniul formării sau oferă locuri de pregătire pentru tinerii cu o dizabilitate. Premiul de formare 

din Brandenburg demonstrează cât de important și de perspectivă este interesul față de formarea în 

regiuni. Tinerii și părinții ar trebui să se informeze în timp și in totalitate despre posibilitățile de 

formare din Brandenburg, cel târziu la începutul clasei a IX-a. Numeroase târguri de instruire, dar 

și ghiduri regionale de instruire, oferă o gamă largă de sugestii. 

Consensul privind formarea in Brandenburg este o alianță de afaceri, camere de comerț 

și industrie, camere de artizanat, sindicate, direcția regională a Agenției Federale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă și guvernul de stat. Scopul comun este, printre altele: 

 tuturor absolvenților de școală care sunt dispuși și capabili să se antreneze le sunt oferite 

locuri de formare, 

 toate companiile din Brandenburg care pot oferi instruire o fac, 

 îmbunătățirea formării orientate spre practică, dar și a performanțelor școlare în școlile 

generale, 

 să promoveze împreună formarea profesională în cadrul companiei. 

Jumătate din toate întreprinderile din regiunea Brandenburg au o licență de formare, dar numai 

una din patru oferă formare profesională. 

 

Orientarea profesională 

Orientarea profesională este oferită în mod neutru, gratuit și individual - atît la nivel 

național, cât și în toate birourile de stat. Informațiile privind diferitele profesii pot fi găsite în 

centrele de informare a carierei la fiecare agenție de ocupare a forței de muncă. În plus, există 

diferite portaluri de internet care sprijină alegerea carierei atât pentru formarea profesională, cât și 

pentru cursurile de studiu. Portalurile sunt, de obicei, structurate în funcție de persoana de 

contactși întrebările și informațiile aferente: studenți, părinți, angajatori. 

  Ziua anuală dedicata viitoruluiîn Brandenburg de la sfârșitul lunii aprilie poate fi folosită 

și pentru găsirea unui loc de muncă. Pot fi cunoscute mai bine companiile timp de o zi. Formarea 

profesională duală din Brandenburg oferă oportunități atractive pentru carieră. Calificările 

suplimentare, de exemplu în domeniul digitalizării, pot fi deja dobândite în cursul formării. Prin 

promovarea unei formări calificate în sistemul de rețea, statul Brandenburg folosește de asemenea 

fonduri FSE pentru a sprijini cooperarea între companii și furnizorii de servicii de formare. 

Portal specializat: 

https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-

brandenburg.html 

Se pot găsi oportunități specifice de formare în domeniul de activitate al portalului 

lucrătorilor calificați. Companiile pot, de asemenea, să facă publicitate pentru ucenicie gratuită în 

Brandenburg cu acest prilej. 

 Informații pentru solicitanții de formare 

https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-brandenburg.html
https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-brandenburg.html
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 Informații pentru cursanți 

 Informații pentru companii 

 

ITALIA 

În regiunea Umbria, sistemul de guvernare este caracterizat printr-o relație puternică între 

autoritățile locale de gestionare a fondurilor sociale europene și organismele sociale, cum ar fi 

asociația angajatorilor și salariaților. 

Cererea de adaptare a învățării tehnice la solicitarea profesională și de formare a 

întreprinderilor a determinat toate părțile interesate să creeze o acțiune politică specifică: 

 relație puternică de instruire cu strategiile de dezvoltare ale întreprinderilor innovatoare 

 dezvoltarea învățării bazate pe muncă în termeni de internship, ucenicie și alternanta 

scoala-lucru (un fel de sistem dual) 

 posibilitatea de a adăuga competențe specifice solicitate de întreprinderi la programele 

școlare 

 crearea unor căi tehnice specifice de formare elaborate în comun de centrele și 

întreprinderile VET. 

 Adaugarea competențelor digitale la profilurile tehnice. 

 Dezvoltarea formării la domiciliu. 

Formarea, ca o politică activă a muncii, a fost combinată cu stagii, ucenicie și ajutor pentru 

ocuparea forței de muncă pentru întreprinderi 
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CAPITOLUL 2 
METODOLOGII DE DEZVOLTARE 
 

 

 

 

2.1 Identificarea și descrierea factorilor care influențează orientarea carierei 

 

Partener responsabil: Inspectoratul Școlar Județean Alba, școlile partenere: Liceul 

Tehnologic "Alexandru Domsa", Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" (RO); ManCom GmbH 

(GE), Centrul de Instruire din Umbria (IT) 

 

2.1.1 Factorii care influențează orientarea carierei 

 

ROMÂNIA  

Pentru a stabili factorii care determină orientarea profesională a elevilor, în școala noastră 

s-a desfășurat un studiu sociologic, cu participarea tuturor elevilor din clasa a IX-a care au urmat 

cursurile în timpul perioadei de studiu. În acest an școlar există două clase de a IX-a pentru 

învățământul liceal și alte trei clase de a IX-a pentru învățământul profesional dual. 

Au fost distribuite, completate și introduse în baza de date un număr de 110 chestionare. 

Distribuția pe clase de respondenți este următoarea: 33,6% sunt elevi de liceu (17,3% - electronică 

de automatizare și 16,4% - electricieni) și 66,3% sunt elevi în învățământul profesional 

(învățământ profesional dual). Cei 110 respondenți sunt distribuiți în clase după cum urmează: 19 

elevi în clasa a IX-a A liceu (17,3%); 18 elevi în clasa a IX-a B (16,4%); 25 de elevi în clasa a IX-

a A școală profesională (Școala Profesionala Germană) - SPGA (22,7%); 24 de elevi în clasa a IX-

a B - SPGA (21,8%) și 24 de elevi în clasa a IX-a C/D - SPGA (9,1% clasa C și 12,7% clasa D). 

Observăm că prezența și numărul de elevi în clasele de învățământ profesional sunt mai mari decât 

în clasele de liceu cu profil teoretic. 

Având în vedere sexul respondenților, 81,7% dintre aceștia sunt bărbați, iar 18,3% sunt 

femei și vârsta lor este cuprinsă între 14 și 18 ani. Majoritatea elevilor din clasa a IX-a, 65,7%, au 

vârsta de 15 ani în momentul studiului, urmate de cei cu vârsta de 16 ani, reprezentând 26,9%. 

Respondenții rămași sunt grupați după cum urmează: 4 elevi în vârstă de 14 ani, 3 elevi cu vârsta 

de 17 ani și un elev care are vârsta de 18 ani. În ceea ce privește locul de proveniență, 68,8% din 

elevii din clasa a IX-a provin din mediul rural, iar 31,2% au medii de proveniență urbane. 

Majoritatea elevilor din clasa a IX-a care au participat la studiu (39,4%) susțin că singuri au ales 

să se înscrie în aceast liceu fără a fi influențați de vreunul dintre factorii pe care îi vom prezenta în 

continuare. Cu toate acestea, 38,5% dintre aceștia susțin că unul dintre motivele care le-au 

determinat alegerea liceului tehnologic Alexandru Domsa au fost prietenii lor care au studiat deja 

aici. Și dacă la acest procent admitem și 14,7% dintre elevii care au declarat că foștii lor colegi au 

ales să studieze aici și au vrut să studieze în aceeași școală, observăm că dorința de a studia în 

aceeași școală cu prietenii sau cu fostii colegii a fost destul de mare pentru mulți dintre boboci. Pe 
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de altă parte, un număr mare de elevi, 35,8%, au recunoscut că au ales să participe la această liceu 

deoarece nu au reușit să obțină rezultate la examenele naționale de evaluare suficient de mari 

pentru a fi admiși la o altă școală. Cel mai probabil, respondenții se referă aici la liceele teoretice 

de la Alba Iulia, deoarece ne putem gândi la cel puțin două licee tehnice, unde este posibilă 

admiterea cu note medii scăzute și fără participarea sau promovarea examenului național de 

evaluare. Astfel, se poate spune că, dacă gradul mediu nu le-a permis accesul la un liceu teoretic, 

elevii au ales liceul tehnologic Alexandru Domsa în detrimentul altor licee tehnologice din zonă. 

Proximitatea la reședință a reprezentat 23,9% drept motiv bun pentru alegerea școlii 

noastre, iar 20,2% dintre respondenți au luat în considerare facilitățile școlii pentru alegerea lor. În 

același timp, 13,8% dintre respondenți au declarat că motivele pentru care au ales această liceu au 

fost determinate de dorința de a învăța o meserie sau de a obține o specializare pentru un viitor loc 

de muncă (în domeniul tehnic). De asemenea, aici sunt și cei care au dorit să vină la aceast liceu 

pentru beneficiile materiale, mai exact pentru bursa de învățământ profesional oferită de agentul 

economic (sistemul de învățământ dual) în plus față de bursa oferită de stat. Un alt motiv este 

posibilitatea de a fi angajat imediat după finalizarea studiilor.  

Nu în ultimul rând, familia a jucat de asemenea un rol în alegerea lor, deși nu una foarte 

semnificativă. Astfel, 8,3% dintre respondenți susțin că părinții au ales această școală pentru ei. Pe 

de altă parte, 7,3% dintre boboci au avut sau au cel puțin un frate care a urmat sau a absolvit 

școala. 

În afară de prezentarea motivelor care au condus elevii la alegerea liceului tehnologic 

Alexandru Domsa, acest studiu a urmărit să determine cine a cerut sfaturi înainte de a alege liceul 

și cât de des au avut loc aceste discuții. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele studiului sociologic.  

 

Tabelul 1. Frecvența consultării cu diferite persoane în alegerea liceului 

 

 

De 

fiecare 

data 

adesea uneori rar niciodata 

părinți 
52,3 

% 

19,3 

% 

19,3 

% 
5,5 % 3,7 % 

rude 
15,1 

% 

17,9 

% 

30,2 

% 

20,8 

% 
16 % 

Prieteni, vecini, 

cunoștiințe 

11,4 

% 

14,3 

% 

29,5 

% 

24,8 

% 
20 % 

Foștiprofesori 
13,1 

% 

15,9 

% 

22,4 

% 

19,6 

% 
29 % 

Consilierișcolari 5,7 % 4,8 % 
11,4 

% 

14,3 

% 
63,8 % 

 

Analizând datele din tabelul de mai sus, observăm că de fiecare dată 52,3% dintre elevii 

care au ales Liceul Tehnologic Alexandru Domsa, s-au sfătuit cu părinții lor înainte de a face o 

alegere. Părinții, din nou, au cea mai mare frecvență de consultare din partea elevilor, ceea ce arată 

importanța părinților în stabilirea căii profesionale a copiilor lor. În același timp, opinia altor rude 
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(inclusiv frații) este luată în considerare atunci când alegeți o școală. Astfel, dacă adăugăm cifrele, 

se observă influența semnificativă pe care o are familia, precum și discuțiile și consilierea 

consecventă în cadrul familiilor cu privire la calea educațională și alegerea carierei. Se poate 

considera că familia este entitatea cu care un copil are un aviz cu privire la alegerea școlii și, 

implicit, la carieră, astfel încât impactul deciziei familiale îl afectează implicit. 

Un aspect care atrage atenția este frecvența consultării cu foști profesori și prieteni. Studiul 

arată că foștii profesori sunt mai frecvent consultați (29%) în alegerea liceului decât prietenii 

(25,7%). Cu toate acestea, tinerii iau în considerare și opinia prietenilor lor, 29,5% dintre 

respondenți recunoscând că au,,consultat" uneori prietenii lor înainte de a alege să se alăture 

acestui liceu. 

Acest studiu relevă un neajuns al sistemului nostru educațional, și anume lipsa consilierilor 

școlari sau a programelor de consiliere în carieră și de orientare în carieră (profesie). Într-o 

proporție foarte mare, de 63,8% (aproximativ două treimi), elevii din clasa a IX-a au declarat că 

nu au comunicat niciodată cu un consilier școlar înainte de a alege această școală (sau orice 

altceva). Adică, 78,1% dintre elevii de la gimnaziu care și-au început studiile la Liceul Tehnologic 

"Alexandru Domșa" nu au avut niciodată sprijin specializat sau, dacă au avut, nu au fost decât într-

o măsură foarte mică, școală (școli), profil sau specializare. La celălalt capăt, 10,5% dintre 

studenți au beneficiat de sprijinul unui consilier școlar de fiecare dată (5,7%) sau adesea (4,8%) în 

alegerea liceului. 

Studiul a urmărit în continuare să surprindă percepția elevilor de liceu despre anumiți 

factori care le determină să-și aleagă cariera. Majoritatea elevilor (57%) consideră că membrii 

familiei influențează tinerii în alegerea carierei și / sau profesiei lor. Acest rezultat este așteptat, 

deoarece în secțiunea anterioară dedicată motivelor pentru alegerea școlii, majoritatea 

respondenților au afirmat că părinții lor au influențat alegerea liceului. Acest rezultat confirmă 

încă o dată și susține gradul de importanță pe care tinerii îl acordă familiei atunci când vine vorba 

de luarea unei decizii importante sau alegerea unei școli, în cazul de față. Pe de altă parte, 50,5% 

dintre cei chestionați consideră că tinerii își aleg singuri cariera ca rezultat al propriei lor 

personalități. Cealaltă parte este marketingul unei companii (doar o companie), doar 8,7% dintre 

respondenți consideră că tinerii sunt influențați în alegerea propriei cariere prin campaniile de 

marketing pe care companiile le desfășoară. 

 

Tabelul 4. Influența în alegerea carierei 

 

 Foartemult mult 
Nicimult, 

nicipuțin 
puțin deloc 

Familia 57% 25,2% 10,3% 2,8% 4,7% 

Prietenisicolegi 14,4% 31,7% 31,7% 14,4% 7,7% 

Școala/ profesorii 16,3% 29,8% 20,2% 20,2% 13,5% 

Mass-media și social media 22,1% 13,5% 13,5% 23,1% 27,9% 

Personalitateaelevilor 50,5% 24,3% 8,7% 4,9% 11,7% 

Campanii de marketing 8,7% 19,4% 17,5% 25,2% 29,1% 

Societatea 10,5% 24,8% 20% 19% 25,7% 
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Observând datele din tabelul de mai jos, observăm că voluntariatul (18,3%) este considerat 

de un număr mic de studenți ca fiind foarte important pentru succesul vieții. În mod neașteptat, 

prietenii și colegii sunt printre factorii cei mai puțin importanți în determinarea succesului în viață, 

deoarece 25,2% dintre respondenți îi consideră foarte importanți. Pe de altă parte, sportivul are o 

pondere mai mare (43,9%) decât antrenamentul individual (34,3%). O importanță mai mare este 

acordată școlii (47,7%), care se află pe locul al doilea, după familie (84,4%), dar la o distanță 

semnificativă, dacă luăm în considerare numerele. 

 

Figura 2. Importanța unor aspecte pentru succesul în viață. 

 

 
 

În concluzie, putem spune că majoritatea elevilor înscriși în clasa a IX-a, indiferent dacă 

sunt elevi de liceu sau profesională, au făcut această alegere influențati de familie, dar și datorită 

dorinței de a se alătura unor foști colegi, prieteni sau vecini la o școală pe care o studiau deja. Pe 

de altă parte, unii dintre aceștia nu aveau note suficient de mari pentru a fi admiși la un liceu 

teoretic, iar alții au ales această școală pentru beneficiile educației duale. În același timp, familia, 

foștii profesori și prietenii au avut un rol decisiv în alegerea pe care au făcut-o. Foarte puțini 

respondenți au declarat că au consultat cu un consilier școlar atunci când au ales liceul. 

 

ITALIA  

Într-o conjunctura socială și politică ce evoluează rapid, îndrumarea profesională este 

astăzi mai mult ca niciodată o provocare pentru educație și scopul final al fiecărui proces 

educațional și de formare. Procesul de orientare profesională este organizat în servicii, instrumente 

și metodologii specifice. Se compune din trei dimensiuni fundamentale: 

o dimensiunea informației: informații despre șansele de angajare și oportunități de 

instruire, dar și despre transformarea progresivă a pieței muncii 

o dimensiune de instruire: Formarea, vazuta ca o cale educațională, are un rol central în 

orientarea profesională, deoarece permite indivizilor să profite de oportunitățile de a-și 

dezvolta personalitatea 

o dimensiunea consultativă: orientarea profesională nu înseamnă pur și simplu 

,,direcționarea", ci implică o atitudine pedagogică și un proces de susținere a creșterii, 

împreună cu stilurile de comportament pentru tineri. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 32 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 

 

 

GERMANIA 

Factori care influenteaza orientarea in carieră 

Cariera se referă la întreaga succesiune de poziții ocupate de o persoană pe parcursul unei 

vieți. (Sursa: D.E. Super 180, p.282) Cariera obiectivă include cariera profesională, determinată de 

ierarhie și structura organizațională și cariera individuală, secvența vieții personale. Acest lucru 

are ca rezultat aspecte importante pentru evaluarea succesului în carieră, cum ar fi dezvoltarea 

veniturilor, gradul de responsabilitate a conducerii sau dezvoltarea profesională. Cariera subiectivă 

reflectă și aspecte profesionale precum satisfacția și opțiunile percepute. 

Factorii clasici care influențează cariera sunt "cele cinci " trăsături de personalitate, cum ar 

fi: 

 Stabilitate emoțională; 

 Extroversia; 

 Conștiinciozitatea; 

 Deschiderea către noi experiențe;  

 Compatibilitate socială. 

Competența socială a contextului de origine include familia de origine și relațiile sociale 

actuale. Factorii esențiali sunt situația economică, educațională și ocupațională a părinților - 

condiții de bază în copilărie și tinerete.  În socializare, originea și situația actuală, precum și stilul 

de viață sunt combinate. Contextul de lucru include nu numai mediul profesional, ci și piața 

externă a muncii. Factorii individuali și contextuali influențează cariera, precum factorii socio-

demografici, factorii educaționali și ocupaționali, factorii motivaționali, factorii de susținere și 

factorii de personalitate. Contextul factorilor de influență oferă contextul social și cultural. În plus, 

factorii demografici sunt,in fapt cei care contează. 

În prezent, contextul global joacă un rol din ce în ce mai important. Internaționalizarea și 

globalizarea necesită competențe suplimentare ale diversității locale și competenței interculturale. 

În Brandenburg, există o varietate de linii directoare pentru predarea competențelor cheie 

care țin de direcțiile și nivelele de instruire respective. Legate de acestea sunt si caracteristicile 

factorilor care, în cele din urmă, influențează oportunitățile de carieră. Factorii de carieră vor fi 

susținuți sau influențați de: Familie, școală, universitate, companiile de formare. 

Factorii de carieră precum "abilitățile soft" sunt valabili pentru cea mai mare parte a 

carierelor din Brandenburg - dar nu numai. Aceasta constă în: performanță, experiență, reziliență, 

orientare în echipă, abilități de comunicare, abilități organizaționale, flexibilitate, mobilitate, 

inteligență emoțională, motivație, asertivitate, creativitate, gândire analitică și logică, abilități de 

rezolvare a problemelor 

Companiile internaționale pun accent pe: interacțiunea în grupuri eterogene, acțiunea 

independentă și utilizarea interactivă a instrumentelor. 
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2.1.2 Tendințe în evoluția factorilor de orientare în carieră 

 

ITALIA  

Factori individuali de alegere 

Alegerea formei educaționale poate fi considerată o urmare a unei complexități a factorilor 

și condițiilor care sunt legate atât de contextul socio-economic, de contextul familiei, cât și de 

trăsăturile individuale. 

Contextul socio-economic: 

Având în vedere importanța familiei în procesul decizional pentru o carieră școlară, este 

ușor să credem că informațiile despre ocupație, standardele de viață, chiar și contextul socio-

economic în ceea ce privește salariile, pot afecta o astfel de alegere. 

Contextul socio-economic extern al familiei care afectează alegerea unei adrese de studiu este 

reprezentat de faptul ca ratele ridicate ale ocupării forței de muncă sunt asociate, în rândul 

studenților unei performanțe școlare mai bune, prin urmare acestea conduc la o mai bună ocupare 

a forței de muncă. Ele pot constitui un stimulent important pentru crearea de abilități utile. 

Contextul familiei: 

Familia are o influență importantă asupra alegerii celor mai tineri. Adresele educaționale 

ale părinților, profesia lor, mediul social, așteptările lor privind viitorul academic al elevilor, 

contextul în care se află și importanța pe care o acordă educației sunt factori semnificativi care 

influențează deciziile elevilor cu privire la locul de studiu. 

Familia influențează alegerile și cariera școlară a elevilor, într-un mod direct, dar și indirect, legat 

de fondul familiei. De fapt, se știe că probabilitatea de a frecventa un liceu este mai mare pentru 

copiii părinților cu un nivel mediu de înaltă educație și care aparțin unor clase sociale mai bine 

dispuse; precum și riscul de eșec este mai mare pentru copiii părinților cu niveluri scăzute de 

educație care aparțin unor clase sociale mai umile. 

1. tendință de a dramatiza opțiunile de școală sau de muncă, dându-le mai multă importanta 

decât in realitate. Această tendință are sens în procesul de alegere și, dacă copilul ar face o 

alegere care duce la eșec, ar însemna experiența unui eșec personal, descurajându-l 

excesiv; 

2. Tendința parintilor de a transfera așteptările personale și propriile lor dorințe de succes 

asupra copiilor, fără a-și realiza interesele, pasiunile și calitățile reale, indispensabile 

pentru o îndrumare profesională școlară de succes; 

3. Tendința de a continua să urmareasca scenariul de afaceri fără a accepta modificări. Un 

exemplu este cel al mitului unei poziții permanente într-o societate care este în schimb 

supusă flexibilității și schimbării; 

4. tendința de a supraestima informații nefondate, de a „auzi” și de a subestima valoarea, de 

exemplu, a căilor de orientare școlară sau de apelarea la instituții de încredere; 

5. Tendința de a selecta diferite opțiuni în funcție de un singur criteriu considerat important 

sau mai liniștitor. De exemplu, alegerea unei universități numai pentru că este de succes 

sau doar pentru că este aproape de casă; 

6. Tendința de a atribui caracteristicile copiilor lor, respingând ideea că alții, prieteni, 

profesori sau consilieri pot vedea în ele aspecte pe care părinții nu le recunosc; 
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7. Tendința de a lua locul tinerilor în ceea ce priveste școala profesională și în alegerea 

profesională, motivând faptul că justifică o lipsa de maturitate sau o incompetentă, 

ignorând șansa de împuternicire și emancipare pe calea orientării școlare pentru elevi. 

 

 
Source: P.E. Davis-Kean, M. Vida e J. Eccles (2001) 

 

 

2.2 Metode și instrumentede orientare și consiliere în carieră, metode de promovare a 

educației EFP și motivarea studenților pentru îndrumarea în carieră 

 

În acest capitol sunt prezentate 20 de metode de îndrumare și consiliere adresate atat 

studenților cat și părinților acestora. Fiecare metodă include un set de activități cu studenții și / sau 

părinții lor și este descrisă astfel încât să poată fi aplicată cu ușurință de către profesorii implicați 

în promovarea educației tehnice profesionale și îndrumarea și consilierea în carieră. 

Aceste metode au fost propuse de profesorii de la Istituto Professionale Industria e 

Artigianato "L. Santarella" - Italia, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania), Liceul 

Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia, Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj - România. 

Unele dintre metodele prezentate sunt destinate elevilor din clasele de gimnaziu la sfârșitul 

acestui ciclu și părinților acestora, ele fiind menite să furnizeze informații complete despre 

educația și oportunitățile tehnice profesionale, astfel încât fiecare elev să își poată da seama de o 

carieră care să fie compatibilă cu abilitățile lui și să-și decidă cariera viitoare într-un mod informat, 

ținând cont de toate oportunitățile oferite de piața forței de muncă. 

O altă parte a metodelor incluse în Ghid este destinată elevilor deja înscriși în educația 

tehnică vocațională și părinților lor. 
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2.2.1. Orientare profesională / carieră înainte de a intra în programul VET 

 

Activități cu elevii: consiliere individuală și/sau de grup, proiecte educaționale, întâlniri de 

antreprenoriat, vizite la companie, participarea la târguri, intalnici cu absolvenți ai VET. 

 

 

 

 

 

1. Contextul general 

Ținând cont de faptul că numărul profesiilor și specializărilor de liceu este foarte mare, 

elevii singuri sau chiar ajutați de părinți, nu pot face o alegere informată despre tipul de liceu sau de 

profil potrivit pentru o carieră plină de satisfacții. De asemenea, ei nu pot descoperi singuri propriile 

abilități și capacități, nu sunt în măsură să-și îndrume interesele și aspirațiile spre a se realiza pe 

deplin și pentru a-și pune in valoare întregul potențial. Acesta este motivul pentru care elevii ar 

trebui să fie indrumati de școală spre auto-descoperire și să le fie furnizate informațiile necesare 

despre profilul școlar și profesional pe care îl aleg, în conformitate cu abilitățile și cerințele acelui 

profil. 

Dintre provocările actuale cu care se confruntă sistemul educațional, am identificat 

următoarele aspecte: 

 Necesitatea de a schimba viziunea organizațiilor educaționale în adaptarea ofertelor 

educaționale la nevoile societății și ale comunității; 

 Scăderea dramatică a populației școlare cauzată de contextul socio-economic; 

 Situația financiară precară cu care se confruntă mulți părinți; 

 Lipsa de informații despre parcursul in carieră; 

 Eforturile de reducere a abandonului școlar și echilibrarea raportului dintre clasele teoretice 

și cele tehnice sau profesionale; 

 Creșterea constantă a numărului de studenți care optează pentru educația profesională și 

tehnică. 

 Există un interes constant și implicarea Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru a facilita 

evenimentele informative pentru diferiți actori / beneficiari 

 

2. Contextul specific 

 Există un interes crescând al beneficiarilor direcți și indirecți pentru oportunitățile oferite de 

calificările profesionale existente; 

 Există un interes crescând al agenților economici de a stabili parteneriate cu școala noastră 

pentru a beneficia de o forță de muncă bine pregătită; 

Participarea la Târgul anual al liceelor și meseriilor 

ROMÂNIA 
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 Derularea unei campanii este obligatorie pentru a promova imaginea școlilor, pentru a 

schimba percepțiile și pentru a combate prejudecățile; 

 Ca organizație am avut experiențe pozitive ca rezultat al implicării elevilor în activități 

extra-curriculare; 

 Există studenți dispuși să devină susținători ai activităților de promovare școlară prin 

abilitățile / talentele / pasiunile lor. 

 

3. Scopul activității 

Obiectiv general: facilitarea accesului la informații pe diferite căi educaționale și 

profesionale pentru elevii și profesorii de clasa a VIII-a 

Obiective specifice: 

O1 - atragerea unui număr mai mare de elevi dispuși să urmeze fie o carieră tehnică intr-o 

meserie calificata, fie să se pregătească pentru învățământul superior 

O2 - de a face școala noastră mai de dorit pentru absolvenții de gimnaziu și mai vizibilă în 

comunitatea locală 

O3 - creșterea calității activităților de liceu și de promovare a școlii profesionale 

O4 - diversificarea instrumentelor și metodelor de promovare a ofertelor educaționale. 

 

4. Grup(uri) țintă: 

 elevii de la gimnaziu, consilierii și profesorii (care contribuie semnificativ la îndrumarea și 

consilierea elevilor). 

 

5. Echipa de implementare: 

 Echipa de conducere a școlii 

 Consilierii școlari; 

 Profesori calificați, cu abilități bune de comunicare, capabili să prezinte convingător 

beneficiile alegerii unei anumite cariere, capabile să inspire și să încurajeze interesul și 

entuziasmul pentru un loc de muncă în domeniul tehnic; 

 echipă tehnică responsabilă de producerea materialelor promoționale (procesarea imaginilor, 

video și anunțuri etc.), administrarea paginilor Facebook și web, crearea de evenimente 

online etc. 

 

6. Perioada de implementare: luna mai 

 

7. Pregătirea activității: 

A fost creată o echipă de 12 cadre didactice pentru a coordona activitățile dedicate 

promovării imaginii școlii în timpul evenimentului. Târgul a devenit deja o tradiție, școala noastră 

fiind gazda evenimentului în ultimii câțiva ani. Coordonatorii acestui eveniment și responsabilitățile 

fiecărui membru al echipei au fost înființate pentru o funcționare eficientă a evenimentului. 

Profesorii au fost informați și încurajați să adopte nu numai o atitudine atrăgătoare, ci și o implicare 

efectivă în promovarea imaginii școlii cu ocazia evenimentului. Profesorii contribuie cu sugestii, 

materiale, proiecte, rezultate, produse de activitate care trebuie evidențiate și promovate ca exemple 

de bune practici; 
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Materiale informative și promoționale au fost concepute în sprijinul îndrumării și consilierii în 

carieră de către echipe formate din profesori, studenți, agenți economici, psiholog școlar. În acest 

scop, au fost înmulțite broșuri de informare, un videoclip de prezentare școlară a fost produs de 

studenți și profesori, un banner, o curbă pop-up, tricouri, pixuri etc. 

Chestionarele au fost realizate de către psihologul școlar menit să identifice alegerile și 

interesele studenților. 

Simbolurile școlii noastre au fost evidențiate de către toți participanții drept o marcă: logo-ul școlii, 

istoria școlii, numele școlii, toate materialele promoționale etc. 

Reprezentanții Consiliului Școlar al elevilor, în special cei care studiau în școala 

profesională (duală), au fost implicați în pregătirea și evenimentul propriu-zis, fiind incluși în 

echipa de organizare. 

Elevii și profesorii au pregătit anterior exponatele: proiectarea și construirea tabloului de 

curse auto, construirea și programarea roboților, simulatorul de mașini a fost verificat și pregătit 

pentru demonstrații. 

 

8. Descrierea activității 

Proiectul destinat promovarii ofertelor educaționale școlare este inițiat de Inspectoratul 

Școlar Județean Alba în parteneriat cu școlile și liceele din județul Alba. Fiecare liceu din județ este 

invitat să participe cu un stand astfel încât profesorii și elevii să aibă posibilitatea de a-și prezenta 

ofertele educaționale și de a împărtăși cele mai atrăgătoare aspecte ale școlii. Liceenii au concurat 

într-un mod creativ în crearea atmosferei și atragerea vizitatorilor la standuri. În fiecare an, studenții 

și profesorii au dezvoltat diverse strategii de marketing, astfel încât acestea să aibă un impact 

semnificativ asupra studenților care le vizitează. De la videoclipurile proiectate pe ecran, la roboți, 

simulatori, dansatori, muzicieni și prezentări alimentare, cu privire la profilul școlar, toate 

mijloacele au fost exploatate, fiind împărtășite bune practici. 

Vizitatorii vor participa la eveniment, în grupuri organizate însoțite de profesori. Ei își 

petrec timpul și vizionează demonstrațiile, de multe ori dându-li-se oportunitatea de a se ocupa de 

exponate. 

Pentru a sprijini educația și formarea profesională, reprezentanții întreprinderilor au 

organizat propriile standuri, au distribuit pliante, au oferit informații atunci când le-au fost solicitate 

și au implicat elevii vizitatori în scurte activități interactive. 

Pentru școala noastră, echipa de implementare a reușit să aranjeze standul de prezentare a 

școlii intr-un mod generos în exponate: diverse tipuri de roboți (unele au fost operate pe calculator) 

și alte gadget-uri realizate de elevi, simulatoare de mașini, pliante. Materialele informative și de 

prezentare școlară au fost distribuite / difuzate / prezentate grupurilor de elevi care participă la 

această activitate. De asemenea, pe parcursul evenimentului, am susținut un film de prezentare 

școlară realizat de elevi cu sprijinul profesorilor. 

Un grup de voluntari, elevi ai școlii noastre, au invitat colegii mai mici la standul nostru să 

participe la o activitate interactivă, și anume: manipularea roboților făcuți de elevi. 

Standul nostru a inclus o secțiune dedicată consilierilor școlari care au oferit elevilor 

vizitatori chestionare și alte instrumente de investigare folosite de consilieri în munca lor cu elevii. 

Astfel, cei interesați au avut ocazia să descopere anumite caracteristici personale utile atunci când 

aleg o anumită școală sau o cale educațională. 
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Aceste chestionare au vizat următoarele subiecte: 

 Ancore în carieră 

 Identificarea carierei 

 Despre meserii 

 Chestionar de interes profesional 

 Chestionarul de identificare a stilului decizional 

 Fișe de auto-cunoaștere 

De asemenea, au fost distribuite și pliante cu recomandări pentru managementul stresului în 

timpul examenelor din cadrul Evaluarii Naționale. 

 

9. Locații: 

 în școli (sală de gimnastică), spațiu public suficient de mare pentru a găzdui un număr 

semnificativ de participanți 

 

10. Resurse: 

 resurse umane: profesori, consilieri școlari, studenți 

 timp: două săptămâni pentru pregătire și o zi pentru activitatea propriu-zisa 

 materiale: laptopuri, videoproiectoare, roboți, broșuri, pliante, video de prezentare școlară, 

un banner, un pop-up, tricouri cu logo-ul școlii, pixuri, chestionare 

 financiare: sponsorizare, resurse școlare 

 

11. Elevii sunt mai bine informați pe diferite căi educaționale și profesionale; 

 mai bună vizibilitate și prestigiu a liceelor în general și a școlilor VET (medicină veterinara) 

în special; 

 Un număr mai mare de elevi care doresc să participe la școlile VET; 

 Elevii și părinții mai bine informați despre oportunitățile oferite de VET 

 Un schimb eficient de bune practici. 

 Instrumente mai diverse de promovare. 

 

12. Durabilitate: 

Sustenabilitatea este asigurată prin crearea de tradiții legate de evenimente, prin selectarea 

celor mai eficiente metode de promovare, adoptare a celor noi și îmbunătățirea metodelor existente 

pentru obținerea unui rezultat mai eficient în fiecare an. 

 

13. Feed-back: 

Evenimentul a fost bine primit de studenții de la gimnaziu și profesorii lor, elevii au apreciat 

ca fiind benefica experiența lor, admițând că le-a făcut să se gândească mai serios și responsabil la 

liceul pe care l-ar alege sau profesia lor viitoare. Astfel, noi, ca organizație educațională, ne-am 

simțit încurajați să participăm la astfel de evenimente și să dezvoltăm și să îmbunătățim alte 

activități destinate promovării școlare. 
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14. Diseminarea evenimentului / impactului: 

 Diferite elemente media (articole din ziare, TV / radio) 

 Actualizarea paginii web și a paginii Facebook a liceelor, școlilor medii și a Inspectoratului 

Școlar Județean Alba pentru promovarea tuturor activităților desfășurate. 

 

15. Imagini 
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Metoda este propusă de Liceul Tehnologic "Alexandru Domșa", Alba Iulia 

 

1. Contextul general 

Pe fondul dezvoltării economice accelerate în zonă, agenții economici au experimentat, în 

ultimii ani, o penurie din ce în ce mai accentuată de forță de muncă calificată pentru profesii și 

meserii tehnice. În plus, exista locuri de muncă noi fata de acum două sau trei decenii, cum ar fi 

operatorul de mașină cu control numeric. Pentru astfel de profesii, perioada de ucenicie nu este 

suficientă, astfel încât formarea timpurie, la școală și în companii, vine să răspundă nevoilor 

potențialilor angajatori. Având în vedere creșterea șomajului în rândul tinerilor, școala, împreună 

cu companiile, trebuie să colaboreze pentru a le oferi perspective încurajatoare, cariere în domenii 

care sunt la îndemâna lor, sprijin și îndrumare pentru a contribui în mod activ la valoarea adăugată 

și bunăstarea comunității și a lor. 

 

2. Contextul specific 

Companiile din zonă s-au declarat solidare cu obiectivele pe care le propune educația 

vocațională și tehnică. De aceea, mediul economic își oferă în mod constant și direct suportul, 

asigurând atat suport uman, material, logistic cat și informațional astfel încât un număr din ce în ce 

mai mare de studenți să își manifeste disponibilitatea de a se pregăti în domeniul tehnic, de a 

îmbrățișa o profesie. 

Printre cursurile noastre se numără și orele de gimnaziu, al căror elev nu are nevoie doar de 

consiliere și orientare școlară și profesională, ci și de informații concrete despre carierele tehnice. 

Atunci când informațiile sunt legate de experiența practică și activitățile extracurriculare, impactul 

asupra elevilor crește. 

 

3. Scopul activității 

Obiectiv general: Îmbunătățirea educației vocaționale și tehnice în rândul studenților de la 

gimnaziu 

Obiective specifice: 

O1 care facilitează accesul studenților de la gimnaziu la informații despre o carieră în 

domeniul tehnic. 

O2 crescând implicarea agenților economici în atragerea studenților în domeniul tehnic. 

 

4. Grup(uri) țintă 

 elevii de liceu, 

 consilieri 

 profesori 

 

5. Echipa de implementare 

 Parteneri economici 

 Echipa de conducere a școlii 

ZIUA CARIEREI 
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 Consilier (i) școală 

 Formarea profesorilor 

 

6. Perioada de punere în aplicare -  "Școala Altfel" 

 

7. Pregătirea activității 

Această activitate are loc în incinta partenerilor agenți economici, astfel că organizarea 

evenimentului se bazează pe o colaborare strânsă între școală și ei. Trebuie luate în considerare 

următoarele aspecte: 

- Programarea cursurilor / grupurilor de studenți pentru fiecare companie gazdă; 

- Asigurarea transportului și a prânzului de către operatorul economic; 

- Formarea studenților (proceduri în afara școlii, acordul părinților, reguli care trebuie 

urmate în timpul vizitelor); 

- Stabilirea rutei și persoanei responsabile de îndrumarea elevilor în timpul vizitei. 

 

8. Descrierea activității 

Această activitate este promovată în școlile medii de către operatorii economici. Împreună 

cu conducerea școlii, aceștia semnează un protocol de colaborare care stabilește obligațiile și 

responsabilitățile fiecărei părți. Împreună cu reprezentanții domeniului de afaceri, formatorii au 

stabilit data vizitei și au oferit părinților detalii despre întreaga activitate, cerându-le să-și dea 

acordul pentru activitati în afara școlii. În ziua stabilită, elevii sunt transportați la fiecare dintre 

operatorii economici implicați, unde vizitează locurile de muncă, primesc informații despre 

profesii, calificările pe care le pot lua pentru a lucra în companie și pot beneficia și de activități 

interactive de învățare. 

 

9. Locații 

Companiile partenere: Star Transmission, Ipec, Saturn, Solina, Bosch 

 

10. Resurse 

- resurse umane: reprezentanți ai companiilor, profesori, consilieri școlari, elevi 

- timp: două săptămâni pentru pregătire și o zi pentru activitatea propriu-zisa 

- financiar: sponsorizare 

 

11. Rezultatele așteptate 

- Elevi mai bine informați pe diferite căi educaționale și profesionale; 

- O mai bună vizibilitate a partenerilor economici 

- Un număr mai mare de elevi care doresc să participe la școlile VET; 

- Elevi mai bine informați despre oportunitățile oferite de VET 

 

12. Durabilitate 

Evenimentul este organizat anual în săptămâna "Școala Altfel". 
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13. Feed-back 

Elevilor li se oferă întrebări privind satisfacția cu privire la experiența lor, pentru a 

îmbunătăți problemele raportate, dacă există. 

 

14. Diseminarea evenimentului / Impact 

Diseminarea evenimentului se face pe pagina de Facebook a organizației, pe site-ul școlii, 

în presa locală. 

 

15. Imagini 
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Metoda este propusă de Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu", Blaj 

 

1. Contextul general 

Nici o școală nu poate fi numită școala adevărului atâta timp cât porțile sale rămân 

închise. Pentru noi, europenii, școala înseamnă o doctrină deschisă, niciodată o chestiune de 

impuls. " - Eugenio D'Ors 

Promovarea școlară este una dintre prioritățile noastre permanente. Pentru cea mai bună 

informare și consiliere a părinților care își vor înscrie copiii în clasa pregătitoare, în anul școlar 

2018-2019 este necesar să se organizeze activități de prezentare a ofertei educaționale, realizări ale 

elevilor și profesorilor, proiecte școlare și extrașcolare. 

Într-un peisaj educațional adesea ambiguu și copleșit de cele mai diverse probleme, școala 

noastră pune în practică o abordare educațională de calitate care vizează asigurarea atingerii 

standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un mediu de securitate fizică și 

psihică. Adesea, elevii nu pot face o alegere în cunoștință de cauză despre tipul de liceu sau de 

profil potrivit pentru o carieră plină de satisfacții și poate că nu își descoperă singuri propriile 

abilități și capacități, nu sunt în măsură să-și îndrepte interesele și aspirațiile spre a se realiza pe 

deplin și pentru a-si descoperi potenţialul. Este necesar să le permiteți elevilor să descopere 

informația pe care o doresc într-un domeniu profesional. 

Liceul nostru are toate condițiile necesare pentru a învăța temeinic și pentru a-și dezvolta 

competențele profesionale, tehnice și abilitățile care le vor permite să funcționeze cu succes ca 

adult într-o societate democratică. 

Probleme ale sistemului educațional: necesitatea unei noi școli și orientarea 

profesională; neînțelegerea importanței școlilor profesionale; un număr limitat de consilieri 

școlari; insecuritate în alegerea opțiunilor școlare informații despre cariera lor; abandon școlar; un 

număr mic de elevi care se înscriu în școala profesională; un număr redus de elevi care optează 

pentru educația profesională și tehnică. 

 

2. Contextul specific 

Oportunitatea oferită de școală de a alege o profesie compatibilă cu piața muncii; 

Antreprenorii și întreprinderile care oferă locuri de muncă în diverse specialități din cadrul 

comunității locale; Nevoia de lucrători calificați pe piața muncii; Realizarea de activități 

antreprenoriale în parteneriat cu agenții economici și oferirea de recompense pentru cele mai bune 

proiecte; Spații de practică adecvate cu specialiști în domeniu. 

 

3. Scopul activității 

Obiectivul general: trimiterea informațiilor privind oferta educațională pentru noul an 

școlar, gestionarea procesului educațional în școală, organizarea de spații de învățare (dulapuri, 

laboratoare, săli de clasă, ateliere) 

Obiective specifice: 

O1. Formarea competențelor de bază necesare pentru tranziția la un nivel de învățământ 

superior și ulterior pentru viața adultă; 

ZIUA PRIETENIEI – VINO SĂ-MI VIZITEZI ȘCOALA ! 
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O2.Organizarea abordărilor educaționale și stimularea și diversificarea experiențelor de 

învățare în și din sala de clasă, care oferă oportunități de participare la activități artistice, culturale, 

sportive și lucrează cu o varietate de materiale, resurse și echipamente; 

O3. Asigurarea dezvoltării depline a potențialului, a talentelor și a intereselor specifice prin 

activități de învățare organizate individual, în grupuri mici sau ca săli de clasă, astfel încât fiecare 

copil să se bazeze pe propriile competențe și cunoștințe în timp ce experimentează beneficiile 

cooperării și sprijinului reciproc; 

O4.Cultivarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite în contextul activităților 

de învățare bazate pe discuții, dezbateri și reflecții asupra diferitelor culturi, obiceiuri, ocupații și 

opinii; 

O5. Crearea unui mediu educațional prietenos în care fiecare copil se simte sigur, fizic și 

mental, apreciat și responsabil, participant activ la propria învățare. 

 

4. Grupul (grupurile) tinta: studenți de la gimnaziu, consilieri, părinți profesori, 

comunitate locală, companii partenere I.A.M.U. S.A., Bosch S.A. 

 

5. Echipa de implementare: Echipa de conducere a școlii; consilier școlar; profesori și 

ingineri specialiști, indrumatori de practică. 

 

6. Perioada de implementare: luna mai 

 

7. Pregătirea activității: A fost creată o echipă specializată pentru coordonarea 

activităților dedicate zilei PRIETENIEI. Ei trebuie să promoveze imaginea școlii în timpul 

evenimentului și să joace rolul de ghid pentru câțiva studenți în școală. Responsabilitățile fiecărui 

membru al echipei au fost stabilite pentru o funcționare eficientă a evenimentului, de asemenea a 

fost realizat un plan de activități. Profesorii din școală au fost implicați în promovarea imaginii 

școlii. Am realizat materiale publicitare, standuri iar laboratoarele și sălile de curs au fost pregătite 

cu ocazia evenimentului. Pe ecran au fost derulate fotografiicu studenții noștri care erau în practică 

la agenții economici sau în laboratoare. A avut loc o masă rotundă unde s-a discutat despre ce vor 

face în viitor, despre impresiile pe care le-au avut după ce au vizitat școala. 

 

8. Descrierea activității 

Activitatea a început cu primirea oaspeților și prezentarea echipei implicate în proiect. 

Elevii școlii noastre s-au împărțit în grupuri mici și au condus vizitatoriiintr-un tur al școlii. În 

fiecare clasă / laborator era un profesor care trebuia să prezinte panouri tematice, realizări ale 

elevilor din diferite proiecte. Profesorii de diferite specializări au prezentat demonstrații din 

diferite domenii profesionale și au încurajat oaspeții să demonstreze, să se ocupe de exponate. 

Firmele partenere au avut reprezentanți care au prezentat facilitățile oferite de firma lor celor 

cărora sunt interesati să dobandeasca abilități adecvate pietei forței de muncă. În această sesiune 

interactivă cu întrebări-răspunsuri despre orientarea profesională a oaspeților, profesorul consilier 

a organizat un joc interactiv de auto-cunoaștere. 

 

9. Locuri: Lobby-ul liceului, cabinetul de geografie, sălile de clasă, laboratoarele. 
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10. Resurse: Resurse umane: profesori, consilieri școlari, studenți 

Timp: două săptămâni pentru pregătire și o zi pentru activitatea propriu-zisa 

Material: laptopuri, videoproiectoare, pliante, video de prezentare școlară, stilouri, 

chestionare 

Finanțare: sponsorizare, resurse școlare 

 

11. Rezultate așteptate: elevi mai bine informați, alaturi de părinți și comunitate; 

Prestigiul liceelor noastre; Mai mulți studenți dispuși să participe la școlile VET; Schimbul de 

bune practici. 

 

12. Sustenabilitate: Sustenabilitatea este asigurată prin crearea de evenimente astfel încât 

să putem selecta cele mai eficiente metode de promovare a ofertei noastre educaționale. 

 

13. Feedback: Din punctul de vedere al elevilor, ei și-au apreciat experiența, recunoscând 

că s-au simțit încurajați să se înscrie la școala noastră. În calitate de profesori înțelegem că trebuie 

să dezvoltăm și să îmbunătățim alte activități destinate promovării școlare. 

 

14. Diseminarea evenimentului / impactului: medii diferite (articole de ziar, TV / radio); 

Actualizarea paginii web a liceelor pentru a promova toate activitățile desfășurate, la fel pe 

Facebook. 

 

 

TÂRGUL LICEELOR ȘI MESERIILOR 

 

Metoda este propusă de Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu", Blaj 

 

1. Contextul general 

Promovarea ofertei noastre școlare a fost, de câțiva ani, una dintre prioritățile noastre 

constante. Pentru o mai bună informare și îndrumare a părinților care își vor înrola copiii în clasa 

pregătitoare, în anul școlar 2018-2019 este obligatorie organizarea de activități care vizează 

prezentarea ofertei școlare, realizările elevilor și cadrelor didactice, proiectele școlare și activitățile 

extrașcolare. 

Liceul nostru îndeplinește toate condițiile pentru ca studenții noștri să învețe cu atenție și să 

dezvolte abilități și capacități profesionale și tehnice care să le permită să se descurce cu succes, ca 

adulți, într-o societate democratică. O multitudine de activități post-școlare și extracurriculare vor 

face față în mod corespunzător talentelor și intereselor elevului și vor contribui, în esență, la 

formarea lor ca o personalitate armonioasă și echilibrată, capabilă să trăiască într-o lume modernă, 

multivalentă. 

 

2. Contextul specific 

 Există un interes real pentru oportunitățile oferite de calificările profesionale existente 

pentru beneficiarii direcți și indirecți; Agenții economici s-au arătat interesați de stabilirea 

de parteneriate cu școala noastră pentru a beneficia de o forță de muncă bine pregătită; 
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 Campaniile de promovare a imaginii școlilor noastre au arătat că există o mare șansă de a 

îmbunătăți percepțiile și de a lupta împotriva prejudecăților în ceea ce privește școlile 

tehnice; Activitățile extrașcolare in care studenții noștri s-au implicat au avut un impact 

deosebit asupra interesului lor pentru dezvoltarea abilităților și dobândirea cunoștințelor. 

 Exista atât studenți cât și absolvenți care pot împărtăși experiența lor și ne pot ajuta să 

promovăm școala noastră. 

 

3. Scopul activității 

Obiectiv general: transmiterea informațiilor privind oferta noastră școlară pentru anul 

școlar 2018-2019, procesul educațional în cadrul școlii noastre și gestionarea spațiului nostru de 

învățare. (Săli de clasă, laboratoare, ateliere etc.) 

Obiective specifice: obiectivul nostru principal este de a oferi un nivel maxim de educație 

pentru fiecare elev prin: 

O1 - formarea abilităților de bază necesare pentru a ajunge la un nivel superior de educație și, 

ulterior, în viața adultă. 

O2 - realizarea de eforturi educaționale și experiențe variate de învățare - care oferă oportunități de 

a participa la activități artistice, culturale și sportive și care implică lucrul cu diferite materiale, 

resurse și echipamente. 

O3 - atingerea întregului potențial în dezvoltarea abilităților, a talentelor și intereselor personale 

prin activități de învățare organizate pentru munca individuală, în pereche sau în grupuri mici în 

clasă, 

O4 - încurajarea preluării responsabilităților pentru activități și atitudini personale printr-un sistem 

pozitiv de recompense și stimulente. 

O5 - crearea unui mediu educațional prietenos în care fiecare elev să se simtă fizic și psihologic 

sigur, apreciat, împuternicit, participând activ la educația proprie. 

 

4. Grup(uri) tinta: studenți de clasa a VIII-a, părinții, comunitatea locală, societăți 

comerciale partenere I.A.M.U. S.A., Bosch S.A. 

 

5. Echipa de implementare: Echipa de conducere a școlii; Membrii proiectului 

 

6. Perioada de punere în aplicare: 23.05.2018- 27.05.2019 

 

7. Pregătirea activității 

În scopul pregătirii activității, a fost creată o echipă formată din 6 profesori pentru a 

coordona evenimentul dedicat promovării imaginii școlare. Atât profesorii, cât și directorul școlii au 

lucrat împreună la realizarea planului de activități menite să informeze și să convingă studenții din 

anul 8 despre educația profesională tradițională și avantajele sistemului educațional dual. 

Evenimentul a fost susținut și de studenții de la liceul nostru, profesori și studenți din alte 

școli din Blaj, agenți economici reprezentând "Bosch Automatic" și "I.A.M.U. S.A. Blaj ", 

Inspectoratul Școlar Județean Alba și reprezentanți ai comunității locale. La acest eveniment au fost 

invitați absolvenți ai școlii noastre care au construit o carieră puternică și frumoasă după absolvirea 

cursurilor noastre. 
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8. Descrierea activității 

Evenimentul a urmat Planul de activități descris în Tabelul 1. 

Vizitatorii - studenți și profesori care reprezintă școli secundare din Blaj, au fost primiți în 

sala de clasă ,,Geografie’’ unde au fost informați despre o scurtă istorie a școlii și au aflat avantajele 

oferite de cele două companii comerciale în parteneriat cu liceul nostru. După această prezentare, 

elevii din școli secundare au organizat un tur al școlii, participând la eveniment, unde au avut șansa 

de a se familiariza cu vocabularul tehnic folosit în schemele prezentate în laboratoarele electro-

tehnice și mecanice. De asemenea, în fiecare laborator au fost organizate ateliere, în care vizitatorii 

au petrecut timp și au văzut demonstrații utile și interesante. La aceste ateliere au participat, de 

asemenea, invitații noștri de onoare, și anume absolvenții liceului nostru. Ei au fost întrebați de ce 

au ales liceul nostru și cum această alegere îi conduce spre o carieră de succes. 

 

9. Locații: În școli, conform planului nostru de activități (Tabelul 1). 

 

10. Resurse: 

Resurse umane: profesori, profesori de școală primară, părinți, persoane calificate în 

domeniu. 

 

11. Rezultatele așteptate 

O mai bună vizibilitate și prestigiu a liceelor și a școlilor IFP; Un schimb eficient de bune 

practici; Instrumente mai diverse de promovare. 

 

12. Sustenabilitatea 

Durabilitatea este asigurată prin selectarea de noi metode de promovare, îmbunătățind astfel 

rezultatele an de an. 

 

13. Feed-back 

Evenimentul a fost cu adevărat apreciat de elevii și profesorii de liceu, ceea ce face ca elevii 

de liceu să ia în considerare marea legătură dintre școală și profesia lor viitoare. 

 

14. Diseminarea evenimentului / impactului - postere 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea activității Locații Responsabil 

1. Scurta prezentare a scolii 
Sala de geografie “Stefan 

Manciulea” 

Director - 

Tomus Elena 

Doina 

2. 
Vizitarea laboratoarelor și sălilor de clasă 

din școală 
In școală 

Oltean Eugenia 

Nistor Ioan 

3. 

,,Masă rotundă" - Întâlniri cu absolvenții 

școlii noastre care au urmat cursuri de 

educație profesională 

Laboratorul de electro-

tehnica 

Staicu Ionel 

Poanta Silviu 
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PRIMII PAȘI SPRE UN LOC DE MUNCĂ 

 

Metoda este propusă de Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, Blaj 

 

1. Contextul general 

Proiectul TRAININGUL PRACTIC - PRIMII PASI SPRE LOCUL DE MUNCĂ pune in 

lumina ideea de a acorda calitatea de educație și ucenicie a elevilor la Liceul Tehnologic „Timotei 

Cipariu”, cu accent pe creșterea gradului de profesionalism, atât prin dezvoltarea competențelor, a 

profesionalismului cat si a abilităților și conformitatea cu piața muncii. 

Instruirea practică a studenților reprezintă o parte a procesului educațional care urmărește 

contribuția teoretică și cunoașterea practică a specialiștilor și vine la îndeplinire pe parcursul 

sesiunilor practice, al atelierelor și uceniciei. Activitățile care vizează trecerea de la școală la o viață 

activă permit inserția absolvenților pe piața muncii. Educația și pregătirea profesională se pot 

realiza prin formarea profesională inițială, ucenicie la agenții economici, programe de specialitate 

etc. organizate în parteneriat cu domeniul agenților economici industriali. Activitățile de consiliere 

și îndrumare vin în completarea celor menționate mai sus, contribuind la facilitarea tranziției de la 

școală la locul de muncă și, respectiv, la schimbarea statutului de student la cel de angajat. 

Investigațiile arată că absolvenții recent inserați pe piața muncii se confruntă cu dificultăți în 

îndeplinirea cerințelor locului de muncă. Soluția pe care o propunem este să dezvoltăm contexte de 

învățare la locul de muncă înainte de absolvirea studenților și să le oferim îndrumare și consiliere ca 

parte a procesului de tranziție de la școală la o viață activă. 

 

2. Contextul specific 

Suntem convinși că activitățile desfășurate vor contribui la creșterea relevanței calificărilor 

studenților înscriși în dinamica pieței muncii și astfel vor beneficia de o șansă mai mare de a fi 

potențiali angajați de către întreprindere acolo unde aceștia își desfășoară activitatea de instruire, 

deoarece acestia vor fi instruiti conform cerințelor angajatorului. Astfel, inserarea lor va fi mult mai 

convenabilă. Monitorizarea inserției absolvenților ne va ajuta să identificăm barierele potențiale în 

procesul de căutare și găsire a unui loc de muncă și va facilita acțiunile corective în ceea ce privește 

agenda de studii iar acțiunile specifice vor ajuta la trecerea de la școală la o viață activă. Se observă 

adesea existența unor impedimente inerțiale sau incongruențe în implementarea directă a 

cunoștințelor teoretice realizate în școală în activitatea practică. Acestea duc deseori la relații 

frustrante între angajatori și angajați ca absolvenți ai studiilor tehnice. Rezultatele pot fi observate 

uneori în fluctuația pieței muncii, în așteptările neîndeplinite și atitudinile circumspective de ambele 

părți. Starea absolventului ca potențial angajat sau potențial șomer este dependentă de așteptările 

angajatorului care solicită încă de la început competența, experiența și loialitatea. 

"Trecerea de la școală la viața activă" reprezintă o provocare a unei perioade caracterizate de 

dorința absolvenților de a realiza integrarea socio-economică. Implementarea activităților reprezintă 

o oportunitate pentru dezvoltarea unei educații tehnice și profesionale de înaltă calitate, bazată pe 

competitivitatea profesională și pe metodele de lucru atractive, formând o atitudine de respect față 

de mediul înconjurător prin organizarea de ateliere de lucru, organizând concursuri, panouri privind 

dificultățile cu care se confruntă absolvenții trecerea de la școală la primul loc de muncă, formarea 
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practică în domeniul tehnic, promovarea unui stil de viață sănătos, oferirea de consiliere și orientare 

în carieră, adaptate la cerințele actuale. Punerea în aplicare a dezvoltării durabile se realizează prin 

formarea practică: în atelierul școlilor și la agenții economici în același timp. 

 

3. Obiectivele activităților 

Obiectivul general este de a facilita asocierea și colaborarea dintre instituțiile partenere 

pentru a promova un pachet educațional care va dezvolta pentru studenți, în timp real, abilități 

transferabile. Învățarea la locul de muncă trebuie să îmbunătățească tranziția de la școală la o viață 

activă. 

 

4. Grupul țintă este reprezentat de studenții de la școală care încearcă să își dezvolte 

abilitățile profesionale. 

 

5. Echipa de implementare 

 echipa manageriala de liceu; 

 profesori calificați cu abilități puternice de comunicare, capabili să sublinieze elevilor 

beneficiile alegerii unei anumite cariere și a reprezentanților economici. 

 

6. Perioada de implementare-septembrie-decembrie (4 luni) 

 

7. Împreună, cu reprezentanții economici, dorim să formăm tutorii capabili să aibă grijă de 

performanțele practice ale studenților. De asemenea, încercăm să finalizăm acțiunile implicate în 

tranziția de la școală la o viață activă, pentru a facilita inserția studenților pe piața muncii, oferindu-

le activități de orientare. Pentru a realiza acest obiectiv în cadrul proiectului cu firma Bosch Blaj-

Let M.E.E., dezvoltăm 3 săli de clasă cu echipamente moderne și utilități suplimentare pentru a le 

folosi ca laboratoare moderne pentru studenți. 

 

8. Descrierea activității 

Începem pregătirea și dezvoltarea a 3 laboratoare, după ce am format tutori pentru studenții 

noștri. Împreună: studenți-tutori-profesori, am format o echipă de profesioniști capabili să reușească 

și să dezvolte abilitățile elevilor în cele mai bune condiții necesare pentru realizarea tranziției de la 

școală la locul de muncă. Cele 3 laboratoare au specializările necesare pentru inserarea studenților 

noștri pe piața muncii: 

Obiective specifice 

O1. Coordonarea / consilierea activităților de formare a studenților în cadrul cursurilor de 

îndrumare și consiliere pentru clasele IX-XI; 

O2. Creșterea numărului de activități care promovează liceul și școala profesională; 

O3. Să varieze instrumentele de promovare a școlii; 

O4. Instruirea inginerilor care au insistat asupra aplicării reglementărilor legale în materie de 

sănătate și securitate și de protecție împotriva incendiilor sunt luate în considerare prin aplicarea 

reglementărilor privind protecția mediului, modul în care trebuie concepute activitățile de instruire, 

asigurarea gestionării formării și procesul de evaluare a activităților de formare; 
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O5. Obiectivele care urmează programele de învățare la locul de muncă pentru studenți 

urmăresc dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru integrarea studenților la nivel de 

angajat. 

 

9. Locații - În școlile din zonă. 

 

10. Resurse: Resurse umane: profesori, reprezentanți ai Bosch, Blaj 

 

11. Rezultatele așteptate 

- o mai bună vizibilitate și prestigiu a liceelor și a școlilor IFP; 

- Instrumente mai diverse de promovare. 

 

12. Sustenabilitatea 

Durabilitatea este asigurată prin selectarea de noi metode de promovare, îmbunătățind astfel 

rezultatele an de an. 

 

13. Feed-back 

Transmiterea ușoară a absolvenților școlilor VET. 

 

14. Diseminarea evenimentului / impactului: postere, știri mass-media, pagini școlare, 

ziare, evenimente locale. 
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PREZENTĂRI DE MODĂ 

 

Metoda este propusă de Instituto Profesionale Industria e Artigianato 

 "L. Santarella ", Bari, Italia 

 

1. Contextul general 

Nu există atât de multe ocazii în care elevii pot arăta ceea ce învață și produc pe teritoriu. 

Astfel, echipa de consiliere școlară încearcă să afle evenimentele pentru a oferi oamenilor 

posibilitatea de a vizita școala noastră. Când sunt prezente familiile, cadrele didactice pot arăta 

spațiile, echipamentul, activitățile, astfel încât să consolideze contactul dintre școală și teritoriu. 

 

2. Contextul specific 

Tema spectacolelor de modă este aleasă pentru a fi aproape de interesele elevilor, de exemplu lista 

de muzică se bazează pe ceea ce știu sau pentru a învăța muzica faimoasă din trecut. 

 

3. Scopul activității 

Obiectiv general: 

De a crea un punct de întâlnire între școală și familie, de a arăta oportunitățile educației 

profesionale și tehnice 

Obiective specifice 

O1 - Afișarea aspectului practic al fiecărui curs; 

O2 - Cunoașterea școlii; 

O3 - Deschiderea unui dialog între școala noastră și elevii și familiile din învățământul 

secundar inferior. 

 

4. Grup(uri) țintă 

• Studenții VET 

• Părinții studenților VET 

• Studenții din școlile secundare inferioare și familiile acestora 

 

5. Echipa de implementare 

• Responsabil de consiliere, profesorii de discipline profesionale 

• Tot personalul școlii 
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6. Perioada de punere în aplicare 

 Septembrie - iunie a ultimilor trei ani 

 

7. Pregătirea activității 

Tema Expozițiilor de modă este pregătită din septembrie, când programul este creat de 

profesorii cursului de modă din Bari și Bitetto. Tema este realizată în trei ani și este introdusă în 

programul PTOF al școlii (programul de trei ani al fiecărei școli). 

Apoi tema este discutată cu echipa de consiliere pentru a ști cum va fi folosită în faza de 

consiliere cu școlile secundare inferioare (foaie de parcurs, resurse umane, buget etc.). 

În timpul curricular și extracurricular, elevii sunt rugați să producă hainele care se referă la 

tema aleasă. Deci ei au un rol activ în eveniment: ei sunt adevărații protagoniști. 

După producerea unui anumit număr de haine, echipa de modă organizează evenimentul cu 

studenții având un rol specific: 

• Listă de seturi de haine; 

• Lista de redare; 

• Scenografie; 

•Machiaj; 

• Stilul coafurii. 

Odată cu începerea repetițiilor pentru show-ul de modă, echipa de consiliere se ocupă de 

planificarea contactelor cu profesorul de consiliere din școlile secundare inferioare și de trimiterea 

invitații elevilor, familiilor lor și autorităților locale. 

Ultimele repetitii ale spectacolului de moda implica elevii din alte cursuri ale scolii noastre: 

cursuri audiovizuale care sunt necesare pentru lumini si echipamente de sunet, pentru aparatele de 

fotografiat, videocamere etc. 

 

8. Descrierea activității 

În cadrul expoziției de modă elevii au un rol diferit pentru realizarea evenimentului: 

- Unii elevi se află în sala școlii, primind oaspeți. 

- Unii elevi ajută modelele să poarte haine, să facă, să aleagă stilul potrivit de păr (în unele 

ocazii participă sponsorii). 

- Unii elevi sunt modele. 

- Unii elevi au grijă de lumini, muzică și microfoane de scenă. 

- Unii elevi fac fotografii și fac un videoclip despre eveniment. 

Toți acești elevi sunt coordonati de către profesorii de discipline profesionale, iar profesorul 

responsabil de consiliere prezintă Salonul de modă. 

Tema ultimilor trei ani a fost "Cinema, Muzică și Modă", referindu-se la faimoasele actrițe 

de la 1900 până astăzi. Această temă a starnit un mare interes și entuziasm în rândul elevilor din 

școlile medii inferioare și al familiilor acestora. 

 

9. Locatii 

- Laboratoare; 

- Auditorium. 
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10. Resurse 

Resurse umane: profesori, tehnicieni, elevi 

Timpul: din septembrie până în iunie 

Resurse materiale: haine / accesorii, videoproiectoare, echipamente audio și de iluminat, 

postere. 

 

11. Rezultatele așteptate 

• Creșterea numărului de înscrieri noi în școală; 

• Îmbunătățirea atractivității și o mai bună înțelegere a școlilor VET; 

• Oferirea de mai multă motivație elevilor și familiilor acestora. 

 

12. Durabilitate 

Toate materialele necesare pentru evenimentul final sunt produse în timpul lecțiilor 

curriculare și sunt introduse în planificarea anuală a cadrelor didactice, prin urmare nu există costuri 

suplimentare pentru școală. 

În plus, acest eveniment oferă o mare valoare elevilor și a ceea ce au produs. 

 

13. Feed-back 

Familiile constientiizează oportunitățile concrete pe care acest tip de școală profesională le 

poate oferi. Tinerii elevi din școlile secundare inferioare sunt atrași și motivați să participe la 

această școală. 

 

14. Diseminarea evenimentului / Impact 

• Postere 

• La nivelul școlii 

• Pagina Facebook 

 

15. Imagini 
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Metoda este propusă deInstituto ProfessionaleIndustria e Artigianato “L. Santarella”, 

Bari, Italia 

 

 1. Context general 

 Aşa cum apare menţionat în „Ghidul Naţional pentru orientarea în viaţă pe termen lung”, 

nota cu numărul 4232 din data de 19/02/2014, orientarea este nu doar un instrument cu ajutorul 

căruia este gestionată trecerea de la şcoală înspre educaţie şi de la educaţie înspre locul de muncă, 

ciare un impact de durată şi o valoare incontestabilă pentru fiecare persoană, asigurând dezvoltarea 

optimă şi suportul necesar în momentele de alegere, decizi, cu scopul de a promova implicarea lor 

activă, creşterea economică şi integrarea în societate.  

 Prin urmare, orientarea este considerată drept o „combinaţie de activităţi care le permite 

tuturor cetăţenilor de toate vârstele, în orice moment al vieţii lor să-şi identifice aptitudinile, 

competenţele, interesele; să ajungă la concluzii conştiente, în concordanţă cu educaţia, pregătirea de 

care au avut parte şi locul de muncă...” 

Şcoala are rolul central în acest proces de orientare şi trebuie să ajungă la un nivel general-valabil 

de instruire şi să aibă de asemenea funcţia de a informa şi orienta.  

 

2. Context specific 

 Consilierea este primul pas în vederea alegerii şi planificării traseului personal, educaţional 

şi profesional al fiecărui elev. Alegerea unei cariere profesionale este una dintre cele mai importante 

decizii pentru fiecare. Prin urmare, este necesar să existe un instrument care să le ofere elevilor 

posibilitatea de a cunoaşte mai bine caracteristicile diferitelor profesii, în concordanţă cu cerinţa 

pieţei muncii, un instrument care să îi ghideze în funcţie de preferinţele şi ambiţiile lor.  

 Programul intitulat „Sorprendo” este o inovaţie tehnologică pentru orientare vocaţională. 

Programul iniţiază un proces de analiză în funcţie de preferinţele şi abilităţile utilizatorului, 

generând în timp real o listă cu profesii compatibile cu utilizatorul în cauză şi o listă cu acele 

competenţe care pot fi îmbunătăţite pentru atingerea obiectivului profesional identificat.  

 Acesta este un sistem tehnologic de programare novator, construit pentru a ajuta tinerii să îşi 

„aleagă” viitorul. Datorită opţiunilor de autoevaluare a intereselor proprii, a abilităţilor fiecăruia şi a 

bazei de date cu peste 450 de sugestii profesionale, acest program permite oamenilor să îşi găsească 

profesii şi ţeluri potrivite. Utilizatorii trebuie să ofere multe răspunsuri cu privire la atitudinile, 

interesele şi abilităţile lor.  

 Fiecare carieră propusă iniţial pe baza unei potriviri corespunzătoare profilului primar. 

Fiecare etapă ulterioară a procesului de consiliere duce fie spre selectarea cariereica potrivită, fie 

spre respingerea ei. 

 

3. Scopul activităţii 

Obiectiv general:-să ajute elevii să îşi decidă viitorul 

Obiective specifice: 

O1-îmbunătăţirea cunoştinţelor prin analiza pasiunilor, preferinţelor şi a abilităţilor 

“SORPRENDO” PENTRU GHIDUL VOCAŢIONAL 
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O2-explorarea traseelor educaţionale prin intermediul fişelor cu informaţiia celor 450 de profesii 

O3-dezvoltarea cunoştinţelor despre sistemul de educaţie şi piaţa muncii din Italia. 

O4-identificarea modalităţii de atingere a ţintelor profesionale proprii. 

O5-monitorizarea etapelor de orientare. 

 

4. Grupuri ţintă 

 Elevi dinciclul gimnazial, inclusiv familiile acestora 

 Profesoridin ciclul gimnazial 

 

5. Echipa de implementare 

 Consilieri şcolari 

 

6. Perioada de implementare 

Noiembrie-Ianuarie(pentru elevii, familiile şi profesorii ciclului gimnazial) 

 

7. Pregătirea activităţii 

În noiembrie, printr-o întâlnire cu directorul şcolii, se ia o decizie privind necesitatea 

achiziţionării programului, deoarece scopul este acela de a îmbunătăţi oferta de consiliere şcolară 

pentru elevii de gimnaziu şi pentru elevii noştri VET. Apoi, personalul poate planifica atelierele de 

lucru şi Zilele Porţilor Deschise, în timpul cărora elevii şi familiile lor pot utiliza programul.  

 

8. Descrierea activităţii 

 Sunt organizate atelierele de lucru şi întâlniri între elevii şi profesorii din ciclul gimnazial 

pentru a le prezenta tipologia cursurilor şi a activităţilor curriculare şi extracurriculare. De 

asemenea, le vor fi prezentate ofertele cu locuri de muncă, cursuri postliceale şi universitarepe care 

le pot accesa în urma formării VET.  

 În timpul acestor întâlniri fiecare elev care prezintă interes pentru învăţământul profesional 

poate utiliza programul „Sorprendo”.  

 

9. Locaţii 

 ateliere, săli de clasă, laboratoare 

 

10. Resurse 

Resurse umane: consilierii şcolari 

Resurse materiale: videoproiectoare, prezentări Power-Point, calculatoare 

 

11. Rezultate prevăzute 

 Creşterea atractivității şi o mai bună înţelegere a şcolilor de tip VET. 

 Asigurarea unei motivaţii suplimentare pentru elevi. 

 Creşterea numărului de elevi înscrişi în primul an în cele trei structuri ale şcolii. 

 Dezvoltarea exemplelor de bună practică şi a instrumentelor de promovare 
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12. Sustenabilitate 

Licenţa programului este achiziţionată din resurse financiare dedicate orientării şcolare. 

Sustenabilitatea este asigurată de utilizarea conştientă a din ce în ce mai multe metode utile pentru 

promovarea şcolii noastre profesionale,pentru a obţine rezultate mai eficiente în fiecare an. 

 

13. Feed-back 

 Experiențautilizăriiunui program de orientare vocaţională a fost foarte apreciată de către 

elevii de gimnaziu, de către părinţii şi profesorii lor. Elevii ne-au spus că acest program i-a făcut să 

ia în considerare alegerea pe care o vor face, într-un mod mult mai responsabil. Prin urmare, ne-am 

simţit încurajaţi să lucrăm la acest plan de activităţi pentru a îmbunătăţi calitatea şcolii noastre 

profesionale şi consilierea profesională din următorii ani.  

 

14. Diseminarea evenimentului/impactul 

 Ateliere de lucru 

 În timpul Zilei Porţilor Deschise 

 Pe pagina de Facebook a Şcolii 

 

15. Imagini 
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Metoda este propusă de Instituto Professionale Industria e Artigianato  

“L. Santarella”,Bari, Italia 

 

1. Contextul general 

Elevul din ciclul gimnazial în Italia nu are, de obicei, ocazia de a desfășura activități tehnice 

de atelier care să permită identificarea atitudinilor și intereselor cu privire la profesiile tehnice. În 

timpul orientării spre școală, cadrele didactice tind să asocieze fiecare elev, pe baza unei 

înclinații,cu o singură disciplinăde studiu și nu cu abilități și atitudinide muncă manualăconectate 

cupiaţa muncii. Acest lucru limitează posibilitatea elevilor de a alege și favorizează orientareacătre 

un liceu clasic sau teoretic. Astfel, abilitatea de a evidenția atitudinile și preferințele elevilor este 

deficitară atât de școlile gimnaziale, cât și în familii. 

 

2. Context specific 

 Să disemineze curriculum-ul educațional al diferitelor discipline din școala noastră, 

exemplificând cu activități de laborator la care va participa elevul; 

 Să dobândească cunoștințe despre diferitele competențe prin intermediul cursurilor de 

formare oferite de școala noastră; 

 Să prezinte posibilitățile oferite de instrumente și materiale noi pentru crearea de noi 

profesii. 

 

4. Scopul activităţii 

Obiectiv general:  

Scopul este promovarea "culturii" muncii manuale și a caracteristicilor tehnice legate de ea. 

 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea calității orientării educaționale în scopul creșterii numărului de elevi care să 

manifeste interes pentru disciplinele tehnice / practice prin intermediul activităților în 

laboratoaremobile. 

 Să furnizeze noi instrumente profesorilor responsabili de orientarea în carieră, pentru a afla 

atitudinea elevilor. Aceste instrumente se bazează pe activități diferite de cele propuse de 

programele școlare tradiționale. 

 Să ofere unui număr mai mare deelevi posibilitatea de a experimenta activități manuale 

pentru a-și recunoaște propriile atitudini, într-un context care este foarte rar oferit tinerilor 

de astăzi. 

 

5. Grupul ţintă: 

 Elevi 

 Consilieri 

 Profesori 

LABORATOARELE MOBILE 
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6. Echipa de implementare 

Echipa din fiecare laborator este alcătuită dintr-un profesor de disciplină tehnică, un 

profesor de liceu și elevi din învăţământul profesional. 

Activitatea de coordonare între școli este realizată de către consilierul şcolar. 

 

7. Perioada de implementare 

Activitățile de laborator se desfășoară în noiembrie și decembrie pe perioada cursurilor. 

 

8. Pregătirea activităţii 

Consilierul şcolar contactează profesorii școlilor gimnaziale care doresc să participe la 

proiect și planifică un calendar cu acei profesori pentru a desfășura atelierele de lucru în timpul 

orelor de curs. Ei încearcă să introducă activitățile în orarul claselor. Profesorul de discipline 

tehnice pregătește materiale și instrumente și oferă informații tehnice despre realizarea activității. 

Activitățile sunt pregătite și testate împreună cu elevii din învăţământul profesionalcare vor 

participa la laboratoarele mobile. 

 

9. Descrierea activităţii 

Fiecare profil al școlii propune un laborator specific: profilul Electronic, de exemplu, 

propune crearea unui dispozitiv electronic simplu cu microcontrolere cu senzori și actuatori. 

Laboratorul tehnic devine o sală de gimnastică care îi învață pe elevi să "gândească cu mâinile" 

folosind computerele și obiectele din lumea reală: o metodă educațională care îi face pe elevi să 

studieze disciplinele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) într-un mod practic și 

ludic. 

Profilul Audiovizual propune crearea de proiecte fotografice simple cu utilizarea de 

software pentru prelucrarea și editarea imaginilor şi fișiere video realizate de elevi în laborator. În 

acest fel, tinerii descoperă potențialul de comunicare al mass-mediei audiovizuale. 

Laboratoarele încep cu prezentarea activității și a instrumentelor făcute de profesorii de 

discipline tehnice și apoi, în faza practică, elevii școlii noastre sunt implicați ca tutori. Această 

practică permite implementarea unei învățări peer-to-peer care permite schimbul rapid de informații 

între elevi cu privire la activitățile propuse de școala noastră. 

Laboratoarele de două ore urmăresc întotdeauna realizarea unui obiect sau a unui produs 

complet (de exemplu, crearea unui indicator inteligent de trafic sau a unui clip video scurt). 

Apoi, elevii care participă la aceste laboratoare sunt încurajați să viziteze școala în timpul "Zilei 

Porţilor Deschise". 

 

10. Locaţii 

Toate activitățile se desfășoară în laboratoarele sau în sălile de clasă ale școlilor gimnaziale. 

 

11. Resurse 

Resurse umane: 

      În şcoala noastră: Consilier şcolar; Profesori; Elevi 

      În şcolile gimnaziale: Profesori; tehnicieni de laborator; Administratori 
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Timp: 

Activitățile sunt pregătite de profesori de discipline tehnice și de elevi în timpul orelor de 

laborator în aproximativ 3 săptămâni. Laboratoarele durează 2 ore în fiecare al treilea an de școală 

gimnazială. 

Materiale: 

laptop-uri, videoproiector, instrumente pentru activitățile tehnice 

Sponsor: resursele școlii. 

 

12. Rezultate aşteptate 

Elevii implicați în laboratoarele mobile au posibilitatea de a vedea activitățile reale 

desfășurate de diferitele profile ale școlii. În acest fel, calitatea orientării este îmbunătățită deoarece 

elevul care participă la laborator poate face o alegere conștientăa unuitraseu educaţional în funcție 

de propriile interese. 

 

13. Sustenabilitate 

Proiectul "Laboratoare mobile" este realizat de echipa consilierilor folosind resursele și 

instrumentele utilizate în general în activitățile curriculare. Profesorii implicați în proiect planifică 

date și materiale la începutul anului. 

 

14. Feedback 

 Elevii VET sunt mai motivați în ceea ce fac pe parcursul lecțiilor. 

 Mai mulți elevi ai școlilor gimnaziale vizitează școala noastră în timpul "Zilelor Porţilor 

Deschise" 

 Profesorii din ciclul gimnazialdezvoltă un interes sporit față de disciplinele profesionale. 

 

15. Diseminarea evenimentului 

Consilierul şcolar trimite invitații directorilor și profesorilor școlilor gimnaziale. 

 

16. Imagini 
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 Metoda este propusă de BildungsgesellschaftmbH Pritzwalk, Germania 

 

1. Context general  

 „Potențialul“ a devenit un concept central în educație și formare.Se porneşte de la 

constatareacă fiecare persoană are abilități și talente foarte diferite și are nevoie de condiții 

adecvate pentru a şi le dezvolta și pentru a-şi dezvolta pe deplin personalitatea. Analiza de 

potenţial oferă elevilor posibilitatea de a-şi explora propriile abilități și interese. Punctele forte 

sunt centrale, încurajând și motivând elevii să se angajeze în procesul de orientare şcolară şi 

profesională și să își asume responsabilitatea pentru propria lor dezvoltare. Sunt create situații de 

exercițiu, care se bazează pe cunoștințele existente și pe abilitățile elevilor şi în care ei își pot 

identifica abilitățile lor și să și le educe. Ei își pot astfel explora de manieră ludică abilitățile 

metodologice, personale și sociale. Atenția este centrată pe talentele, punctele forte și interesele 

lor. 

 

2. Context specific  

 Accentul se pune pe adolescent. Analiza de potenţial este o măsură în cadrul procesului de 

orientare școlară și profesională care are ca scop dezvoltarea personalității. Este piatra de temelie 

în acest proces în școlile gimnaziale în landul Brandenburg. Această analiză servește ca 

introducere în orientarea şcolară şi profesională sistematică și în ceea ce priveşte cerințele concrete 

ale mediului profesional. 

 

3. Scopul activității 

 Analiza de potenţial este o procedură puternic orientată spre acțiune pentru stabilirea 

competenței. Cursul are loc în a doua jumătate a anului 7 de studiu sau în prima jumătate a anului 8 

de studiu și depinde de aspecte culturale, lingvistice, de gen și incluziune. Analiza de potenţial își 

propune să îmbine competențele și potențialele interdisciplinare. Acesta cuprinde competențe 

interdisciplinare, adică competențe metodice, sociale și personale, dar și talente ale adolescenților 

în ceea ce privește viața şi munca în general. Elevii ar trebui să fie provocaţiîn cadrul analizei de 

potenţialsă îşi folosească talentele și competențele într-un context care cere exersarea unei 

competențe. 

 

4. Obiectivegenerale:  

 Scopul analizei de potenţial este, astfel, acela de a obține o imagine diferențiată a abilităților 

și competenţelor elevilor precum și acela de a elabora un profil al punctelor forte. Evaluarea 

GERMANIA 

Analiză de potenţial 
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competenței trebuie să se bazeze pe o abordare holistică, pentru a obține o imagine cât mai 

cuprinzătoare potențialului, valorilor și competențelor elevilor. La sfârșitul analizei de potenţial, 

fiecărui elev i se poate oferi recomandări relativeîn ceea ce priveşte domeniile pe care s-ar putea 

axa în funcţie de interesele și abilitățile sale și, de exemplu, în ce domeniu ar fi interesant un prim 

stagiu. 

 Analiza de potenţial servește la descoperirea competențelor interdisciplinare. Este vorba 

despre capacitatea de a face față anumitor cerințe în anumite situații. În acest sens, elevii își pot 

descoperi și explora talente care nu suntîncă dezvoltate vizibil. Acesteacuprind competențe 

metodologice, sociale și personale, precum și talente în ceea ce privește viața şi munca în general. 

 

5. Obiective specifice: 

 Abordarea bazată pe punctele forte ale individului creste stima de sine și dorința de a face 

față unor provocări. Prin clarificarea abilităților și competențelor, elevul este capabil 

săconștientizeze ceea ce el are deja, ce să consolideze și pe ce să construiască. Acest lucru îi dă 

încredere în sine, îmbunătățește stima de sine și îl îndeamnă spre noi realizări. În acest sens, 

echipa de observatori ia în considerare nevoile de învățare ale fiecărui individ, pentru a evita 

cerințele nejustificate și copleșitoare. 

 

6. Grupul țintă 

Elevii de clasa a7-a din landul Brandenburg 

 

7. Echipa de implementare 

 Cea mai importantă condiție pentru realizarea proiectului este prezența unei echipe 

motivate, bine pregătite și special calificate, care este implicată în mod activ în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea analizei de potenţial. Personalul implicat va fi instruit în acest scop în 

domeniul educației tehnologice, atât pe plan intern cât și extern. În plus față de observarea regulată 

a formarii, este important ca personalul să fie familiarizat cu conceptul pedagogic de analiză a 

potențialului și instruit în mod corespunzător. Din acest motiv, în conformitate cu sistemul nostru 

de management al calității, sunt efectuate consultări periodice și stagii de pregătire pentru 

implementarea programată și operativă a proiectului. În cadrul şedinţelor echipeiare loc 

coordonarea cooperării, printre altele, şi în ceea ce privește aplicarea metodologiei specifice 

grupului țintă și principiile pedagogice și didactice. În ziua activităţii, observatorii, pe lângă 

observație, se ocupă de instrucţiunile privind sarcinile de lucru. Întregul proces de analiza a 

potențialului este controlat și monitorizat de către coordonatorul de proiect. 

 

8. Perioada implementării  

6 luni - diferite exerciții, în funcție de cerințele specifice 

 

9. Pregătirea activității 

 Pregătirea analizelor de potențial și activităţile post-analiză sunt, de asemenea, realizate de 

către profesionişti cu mulți ani de experiență cu grupul țintă, procedurile și exercițiile selectate și 

planificarea finanţării. La începutul fiecărui an de studiu va exista un o formare privind observarea 

„Observare și evaluare în centrele de evaluare“, la care vor trebui să participe colegii implicați în 
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procedurile de observație. Înainte de fiecare analiză de potențial, este realizată o întâlnire a echipei 

suplimentare cu conducerea și personalul implicat, cu privire la procedura, clasificarea, exercițiile 

analizei potențiale. Formarea ca observator „Instrumente și proceduri educaționale - Cum să 

identifici și să activați Punctele forte și Potențialul“ este realizată în mod regulat de către un 

profesor pentru învățământul profesional și un psiholog școlar. 

Elementele unei analize potențiale: 

 proceduri orientate spre acțiune 

 procedura de auto-evaluare și evaluare externă 

 explorarea primelor înclinații și interese profesionale 

 discuții individuale (feedback) 

 documentarea rezultatului 

 procedurile orientate spre biografie (opțional) 

 

10. Descrierea activității 

 Analiza de potenţial constă în trei faze: în faza de pregătire, elevii din școală sunt 

familiarizaţicu conținutul analizei potențialului și părinții sunt informați despre proiect. Aceasta 

este urmată de o fază de practică care are loc la Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk. Cunoștințele dobândite aici sunt evaluate în mod individual cu elevii și utilizate într-o 

fază de ulterioară la școală pentru planificarea dezvoltării ulterioare a elevilor. Rezultatele sunt 

punctul de plecare pentru procesul de orientare personală și profesională. Ca instrument de 

structurare și documentare, se utilizează pașaportul pentru alegerea carierei. 

Pentru a garanta o calitate ridicată constantă cu toate școlile implicate în proiect, urmărim 

standarde uniforme: punerea în aplicare standardizată și documentarea uniformă (lista de 

verificare potențial de analiză, fișe de instruire pentru instrumentarea exercițiilor individuale), de 

asigurare a calității conform DIN ISO (audituri anuale QM interne de QMB și QMB) Asistent), 

evaluare uniformă și documentare (fișe de observație specifică, formulare de evaluare), evaluare 

definită și coordonare, angajaţi cheieşi personal instruit, respectarea tuturor standardelor de 

calitate ale ministerului pentru realizarea analizei de potenţial pentru orientarea în carieră, 

aplicarea de proceduri uniforme în sesiuni de informare, fișe de evaluare a calității și interviuri cu 

elevii (anchetă scrisă de satisfacție a participanților, evaluări ale calității analizei potențiale pe 

elevi, echipe). 

Plan de control a Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk  

 Aplicarea de chestionare anonime în scriselevilor la sfârșitul zilei de practică precum și 

interviul de evaluare individuală prin chestionare furnizate de client pot fi folosite pentru a trage 

concluzii cu privire la gradul de satisfacţie alelevilor. În plus, elevii sunt intervievați prin 

intermediul formularului nostru de feedback intern, precizând care exercițiu le-a plăcut cel mai 

mult și care nu. Informațiile din chestionare sunt folosite ulterior în analiza și evaluare precum și 

în următoarea analiză de potențial. În cazul în care elevii oferă un feedback negativ în ce priveşte 

un exercițiu anume, echipa va lua în considerare în analiza de potențial, care alte exerciții pot fi 

utilizate. Feedback-ul de la personal va fi folosit pentru a trage concluzii cu privire la toate 

aspectele legate de planificarea, organizarea și punerea în aplicare a analizei de potenţial, a 

echipamentelor tehnice,a spaţiului, a mediul de lucru, etc. Rezultatele evaluării după finalizarea 

proiectului sunt discutate cu profesorii responsabili, conducerea școlii și managementul nostru, şi 
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se caută posibilități de îmbunătățire. La intervale regulate, toți observatorii participă la o sesiune 

de formare ca observatori pentru a obține idei noi pentru efectuarea analizelor potențiale printr-un 

schimb de experiență. Aceste informaţii dobândite sunt apoi comunicate și puse în aplicare în 

cadrul reuniunilor echipei și grupurilor de lucru interne. Întâlnirile de lucru interne duc la 

eficientizarea muncii fiecărui membru. În cadrul acestor întâlniri, sunt împărtășite experiențe, au 

loc discuții de caz, precum și analize și vot asupra planului de acţiune. Întâlnirile de lucru au loc 

lunar sau operațional, după caz. 

 

11. Locaţii 

Pentru a realiza analiza de potențial, avem la dispoziţie ateliere de specialitate de lucru 

moderne și complet echipate, ateliere de formare, companii de formare, laboratoare de informatică 

și săli de predare și formare. Pentru a asigura o buna desfășurare a analizei de potenţial, exercițiile 

au loc în sediul nostru. În sălile de observare disponibile este posibilă o aplicare fără probleme a 

activităţilor și asigurarea unei atmosfere de lucru liniștite. Acest lucru oferă elevilor posibilitatea 

de a-și explora talentul și potențialul într-un mediu diferit de cel de la școală, deschizând noi 

oportunități și perspective.  

Exemple de sarcini de lucru:  

 exerciții de proiectare 

 exerciții de colaborare 

 rezolvarea de situaţii-problemă 

 jocuri de rol 

 discuții 

 probleme de planificare  

 studiu de caz 

 exerciții experientiale 

 probe de lucru 

 

12. Resurse 

Personal calificat, special pregătit 

 

13. Rezultate așteptate 

 Prin schimbarea mediului, precum și prin metodologia didactica orientată spre grupul țintă 

și a sarcinilor de grup și individuale, apar noi perspective și oportunități pentru elevi. Ideea de 

bază a sarcinilor orientate spre acțiune este faptul că elevii pot dobândi experiență practică prin 

propriile acțiuni în diferite exerciții. Elevii ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi structura sarcinile 

ei înșiși și de a găsi propriile modalități de rezolvare ale problemelor. Activităţile sunt proiectate 

astfel încât elevii să obţină succesul pe cont propriu. Sentimentul de a fi realizat ceva prin propriile 

lor puteri favorizează motivația. 
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14. Sustenabilitatea 

Analizele de potenţial în orientarea în carieră timpurie sunt de obicei realizate cu elevii de 

gimnaziu din clasele a 7-a şi a 8-a. Acestea ajută la descoperirea unor competențe 

interdisciplinare, talente ascunse și interese personale şi la iniţierea dezvoltării. Analiza de 

potenţial dorește să creeze un sentiment de realizare și să încurajeze luareacarierei viitoare în 

propriile mâini.Analizele de potenţial sunt, de exemplu, o parte a programului de orientare în 

carieră a BMBF și a politicilor de stat privind orientarea în carieră școlară. Astfel, ele sunt un 

mijloc de protejare a generației următoare în ceea ce priveşte formarea profesională. Analizele de 

potenţial ajuta, de asemenea, la evitarea dezamăgirii. Acestea sunt necesare pe termen lung pentru 

a permite elevilor să se evalueze și pentru a găsi traseul profesional potrivit pentru ei. 

 

15. Feed-back 

 Componenta fixă şi importantă a tuturor procedurilor este feedback-ul (individual) şi 

documentarea rezultatelor.Parţial, documentaţia poate fi asimilată unor instrumente standard de 

portofoliu. 

Exemple de astfel de instrumente sunt:  

- Paşaportul de orientare în carieră 

În paşaportul de orientare în carieră, tinerii se documentează despre şidemonstreazăetapeleîn ceea 

ce priveşte prima carieră aleasă, punctele lor forte, abilitățile, interesele și scopurile. Procedând 

astfel, ei aranjează în mod rațional materiale și informații, astfel încât acestea să poată fi găsite 

rapid și în condiții de siguranță în timpul procedurilor de aplicare.  

- Qualipass 

Qualipass înregistrează experiența practică și competența dobândite prin voluntariat în școli, 

asociații, comunități sau proiecte, prin cursuri, sejururi în străinătate, stagii sau dezvoltare 

profesională continuă.  

- Portofoliul meseriei 

Portofoliul meseriei a fost special dezvoltat pentru Renania de Nord-Westfalia. Instrumentul va 

ajuta tinerii în tranziția de la școală la locul de muncă pentru a planifica traseul lor educaţional şi 

profesional și pentru a documenta rezultatele lor în învățare. Liceele profesionale și instituțiile de 

învățământ utilizează portofoliul NRW pentru consilierea individuală. 

 

16. Diseminarea 

 Analiza de potenţial este o măsură în cadrul procesului de studiu și orientare școlară care 

are ca scop dezvoltarea personalității. Este un element important în acest proces în şcolile 

gimnaziale din landul Brandenburg. Analiza de potenţial este finanțată de Ministerul Federal al 

Educației și Cercetării și coordonat de Biroul de proiect Analiza de potenţial Brandenburg (PAB) 

în rețeaua de proiecte kobra.net. 

 

17. Exemple- imagini 

Analiza competenţelor privind construcţia unui pod :  

o Lucrul în echipă 

o Creativitate 

o Motivație / Bunăvoința 



 

 

 

 
 

 

 

65 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 

 

 

Misiune Construcție pod 

Sarcina voastră este aceea de a construi un pod împreună. Se pot folosi doar materialele 

pregătite. Podul ar trebui să fie de aproximativ 50 cm și să poată suporta o greutate pregătită 

înainte. Contribuiți cu propriile idei, dar, de asemenea, verificați dacă cineva are o idee mai 

bună. Ajutați-vă reciproc, sunteți o echipa! Ulterior, acțiunile individuale vor fi evaluate. Spuneți 

ceea ce nu v-a plăcut la colegii dumneavoastră și ce acțiuni ați considerat folositoare. 

Materiale: per grupă  

5 bucăţi de lemn (200x20x20)  

5 bucăţi de lemn (400x20x20)  

1 rola sfoară 

1 rolă de bandă adezivă 

Criterii observaționale:  

- Demonstrarea dorinței de a coopera  

- Participarea la formularea obiectivului  

- Participarea la identificarea competențelor existente  

- Participarea la pregătirea unui calendar  

- Efectuarea de propuneri pentru distribuirea sarcinilor de muncă  

- Acceptarea ideilor diferite 

- Urmărirea atingerii unei soluţii unanim acceptate 

- Dacă este necesar, cererea de ajutor  

- Participare activă și îmbunătățire 

 - Acțiuni coordonate 

- Prezentarea rezultatului ca un efort comun 

 

Chestionar pentru specialist 

Sarcina: Construcție pod / Construcție turn  

Nume, prenume:   __________________________________ 

Observatori:   __________________________________ 

 

Valori profil  Descriere 5 4 3 2 1 

Munca în echipă       

Creativitatea       

Motivare       

 

Valori profil:  

5: Abilitățile sunt excelente 

4: Abilitățile sunt complet prezente  

3: Abilitățile sunt disponibile în general  

2: Abilitățile sunt disponibile  

1: Abilitățile sunt vizibile 

 

Notă:     --------------------------------------------------------------------- 

Dată: 
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Exemplu: Construcţia turnului 

 

Caracteristici competență investigată 

- Lucrul în echipă  

- Creativitate  

- Motivație / Bunăvoința 

 

Misiune Construcţia turnului  

Exercițiul de construcție simulează o situație de muncă reală. Trebuie construit un turn din 

materialele date. Etapele de lucru individuale și utilizarea materialului urmează să fie convenite în 

cadrul grupului. Mărimea grupului: maxim 4 participanți 

Fiecare grup primește următoarele materiale ajutătoare, dar care nu trebuie să fie „instalate“: 1 

pereche de foarfece ; Hârtie pentru notițe; 1 liniar (30 cm lungime); 1 stilou 

Fiecare grup primește următoarele materiale: 10 bucăți agrafe de hârtie ; 5 foi de hârtie A4 

Descrierea exerciţiului:  

• Turnurile trebuie să stea pe propriile lor fundații. Ele nu trebuie să fie lipite pe o suprafață, 

rezemate de perete, etc. 

 • Turnurile trebuie să fie suficient de puternice pentru a susține un pix.  

• Turnurile trebuie să fie portabile.  

• Grupurilor nu li se permite să se observe reciproc la locul de muncă.  

• Grupurile funcționează în concurență unele cu altele.  

• Juriul este format de către observatori. 

 

Turnurile sunt judecate ulterior în conformitate cu următoarele patru criterii: 

 înălţime 

 stabilitate 

 creativitate 

 prezentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriul este format din observatori. 

 

Câștigătorul este grupul al cărui turn a primit cel mai mare punctaj din partea observatorilor.  

Soluție posibilă: Foile sunt pliate în mijloc două ori și se introduc mici întărituri. Acestea sunt 

prinse de bază. Poate fi (însă nu este obligatoriu) întărit cu ajutorul agrafelor. Dar există și multe 

alte soluții creative. 
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Metoda este propusă de BildungsgesellschaftmbH Pritzwalk, Germania 

 

1. Contextul general 

 În cadrul programului "Inițiativa Sekundarstufe I" (INISEK 1) realizăm proiecte școlare de 

orientare profesională și educaţională de la nivelul 7 la nivelul 10 în școlile gimnaziale. 

 Programul vizează îmbunătățirea formării elevilor și, prin urmare, a rezultatelor școlare. În 

același timp, trebuie dezvoltate relațiile de cooperare dintre şcoli și factorii extracurriculari. 

 

2. Contextul specific 

 Ar trebui stabilită o conexiune mai bună între şcoală şi lumea concretă pentru elevi și 

profesori, şi ar trebui dezvoltate elementele din şcoală orientate spre formare şi profesie. 

 Elevii ar trebui să experimenteze ceea ce învață la școală. 

 

3. Scopul activităţii 

 Accentul evenimentelor noastre este pus pe elaborarea documentelor necesare 

pentruangajare, interviuri de angajare, procedurile de selecție și practica. Este important să analizăm 

și să consolidăm competențele și înclinațiile individuale ale elevilor. 

 

4. Obiective generale:  

 Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor 

 Îmbunătățirea abilităţii elevilor de a învăţa independent. 

 Dezvoltarea și consolidarea cooperării între școală și actorii și instituțiile extrașcolare 

 Introducerea în diferitele domenii ocupaționale ar trebui să faciliteze pentru elevi 

descoperirea propriilor abilități și înclinaţii, folosirearesurselor existente și cunoaşterea 

tuturor posibilităţilor de informare și calificare pentru o formare profesională de succes. 

 

5. Obiective specifice 

În cadrul proiectului, elevii planifică, realizează, documentează și prezintă domeniul 

profesional sub ghidarea și supravegherea formatorilor responsabili. Un mare accent se pune pe 

planificare și tehnologie, ținând mereu cont de cele specifice nouă și, în special, de soluțiile creative 

și de execuția muncii. 

 

6. Grupul ţintă 

Elevii şcolii şi alţi elevi 

 

7. Echipa de implementare 

 Formatorii responsabili, 

 Reprezentanții părinților, 

 consilierul în carieră al agenției pentru ocuparea forţelor de muncă 

 reprezentanții companiei 

 

Evaluarea carierei (INISEK) 
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Parteneri: 

 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 

 Europäische Sozialfonds (ESF) 

 ARGE INISEK-Regionalpartner West GbR 

 Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk 

 Oberschule Glöwen 

 Förderschule Pritzwalk 

 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule Wittstock 

 Carl-Dierke-Oberschule Kyritz 

 Lindenschule Kyritz 

 

8. Perioada de implementare  

 Din punct de vedere organizațional, proiectul se va concentra pe profile și atelierele asociate 

acestora. În fiecare profil, elevii vor cunoaște și vor experimenta activitățile meșteșugărești 

specifice diverselor locuri de muncă. Proiectul va fi implementat o dată pe săptămână, cu o durată 

de 2 lecții. 

 

9. Pregătirea activităţii 

 Întâlniri de planificare privind etapele activităţii cu conducerea școlii și cu profesorii 

responsabili 

 Organizarea și planificarea proiectelor profesionale individuale (proiecte de lucru) 

 Împărţirea elevilor în grupului , acordând atenție stabilirii unei relații echilibrate 

 

10. Descrierea activităţii 

 Orientarea profesională este ferm ancorată în curriculum școlar, obiectivul principal fiind 

acela că fiecare elev din clasa a 10-a să aibăţinte clare în carieră. Orientarea profesională și 

educaţională este structurată sistematic într-un proces din clasa a 7-a până în clasa a 10-a, şi este 

ancorată în realitate și în strânsă cooperare cu partenerii. Începând cu anul școlar 2016/2017, 

practica în clasa a 9-a fost recent inclusă în programa şcolară. 

Planificările sunt detaliate, se referă la măsurile școlare și extrașcolare și țin cont de 

condițiile regionale. Alegerea carierei reprezintă o parte integrantă a lecțiilor, completată cu 

predare-orientată spre teorie şi predare orientată spre practică, precum și cu zile de practică regulate 

sau stagii de practicăla toate clasele. În clasa a 7-a, are loc o primă orientare în carieră. În toate 

clasele acest lucru va fi realizat prin Proiectul INISEK "Pregătit pentru muncă și viață". Elevii din 

clasa a 8-a experimentează prima activitate practică și observă diverse profile profesionale în 

BildungsgesellschaftmbH Pritzwalk GmbH. În clasa a 9-a, o dată pe săptămână elevii au o zi 

practică într-o companie la alegerea lor și în clasele a 9-a și a 10-astagii individuale de practică. 

Rezultatele practicii și măsurile pre-profesionale sunt prezentate în clasă, evaluate și documentate în 

pașaportul de orientare în carieră, precum și în documentele din programul de formare al 

candidatului "Pregătit pentru aplicarea la un loc de muncă". Pregătirea unor lucrări de specialitate 

cu cerințe stabilite uniform este fundamentală în orientarea profesională. Școlile cooperează 

îndeaproape cu agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru sprijinirea angajării. Ele sunt, de 

asemenea, membri ai reţelei de şcoli economice Prignitzer Wittenberge. Această relaţie de 
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colaborare a permis organizarea anuală, încă din 2012, a activităţii "Traseul dezvoltării 

profesionale", în care companiile se prezintă şi îşi prezintă oportunitățile de formare. 

Acest proiect școlar este pregătit, realizat și evaluat în strânsă colaborare cu Școala Freiherr 

von Rochow Pritzwalk. Atât integrarea, cât și orientarea în carieră sunt componentele centrale ale 

profilului școlar și sunt încorporate în curriculumul școlar. Cei care doresc sunt instruiţi despre 

această iniţiativă într-o manieră clară și cuprinzătoare de către echipa managerială de formare și 

managerul de proiect. Formatori experimentați şi calificați,lucrând cu grupul țintă, ghidează elevii și 

prin ghidarea profesionistă își extind continuu forțele și abilitățile. Elevii doresc să dezvolte abilități 

de lucru manual și să studiezeconținuturi specifice meseriilor respective. Datorită multor ani de 

experiență în implementarea proiectelor de orientare profesională, procedurile noastre și 

sistematizarea acestor proiecte este ancorată în contextul educaţional real. 

Activitatea de formare a asociaţiei educaționale este structurată în ceea ce privește 

conținutul și organizarea. În conformitate cu cerințele internaționale de calitate, sediul nostru este 

certificat în conformitate cu DIN EN ISO 9001: 2008 și AZAV. 
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11.Locaţii 

Etapele proiectului 

 Elevii învață despre diferite profile profesionale şi locurile de muncă corespunzătoare prin 

rotație 

 Activităţile din diversele profile profesionale asigură învățarea centrată pe proiecte şi pe 

realizarea de produse 

 Evaluare 

 Evaluarea proiectului 

 Pregătirea și participarea la evenimentul de prezentare al elevilor 

 Evaluarea media a reuşitelor majore. 

 

12. Resurse 

 Statul Brandenburg 

 Fonduri FSE 

 Agenția de muncă 

 

13. Rezultate aşteptate 

a. Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor 

b. Pentru a îmbunătăți abilitatea elevilor de a învăţa individual 

c. Dezvoltarea și consolidarea cooperării între școală și actorii și instituțiile extrașcolare 

d. Urmărirea diferitelor domenii profesionale ar trebui să faciliteze descoperirea de către elevi 

a propriilor abilități și înclinaţii, folosirea resurselor existente şi cunoaşterea tuturor 

posibilităților de informare și de calificare pentru formare profesională de succes. 

 

14. Sustenabilitate 

 Competențele și abilitățile sociale trebuie dezvoltate continuu. Învățatul ar trebui să fie 

utilizat în mod activ de către student pentru alegerea carierei sale. Oferim experiențe de învățare 

durabile în domeniile orientării profesionale și dezvoltării și îmbunătățirii competențelor sociale, 

cum ar fi munca în echipă, gândirea critică și comunicarea. Elevii pot pune în practică talente 

nedescoperite prin proiectele practice și pot să câștige încredere în sine prin aceste experiențe de 

succes. Cunoașterea diferitelor domenii ocupaționale, ar trebui să se ajute la reducerea migrării între 

stagiile de practică diverse şi domenii de formare profesională. Acest lucru ar îmbunătăți orientarea 

profesională a elevilor și, astfel, ardezvolta competențele de formare 

 Metal 

 Lemn 

 Grădinărit și amenajare a teritoriului / Florării 

 Electrice 

 Construcții 

 Menaj / nutriție 

BildungsgesellschaftmbHPritzwalkoferă o colaborare de lungă durată și fiabilă. Alți 

parteneri, ca LebenshilfePrignitz e. V. și Deutsche Bahn (reparații auto Wittenberge) contribuie la 

varietatea orientării profesionale. De exemplu, partenerii sunt implicați în proiectul clasei a 9-a pe 
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tema profesiilor din domeniul sănătății din Perleberg. Elevii și părinții participă la diverse 

evenimente de informare. Un exemplu este "Ziua Porților Deschise" la OberstufenzentrumPrignitz. 

 

15. Feed-back 

 Domeniile individuale de orientare profesională și de învățare practică, cum ar fi stagiul de 

practică din clasa a 10-a, sunt evaluate anual. Sunt efectuate analize detaliate, interviuri de evaluare 

și evaluări parțiale scrise de către parteneri și elevii. La sfârșitul clasei a 10-a, școala înregistrează 

statutul cererilor și contractele de formare încheiate. Se completează chestionare pentru evaluarea 

formării practice la sfârșitul anului școlar în școlile participante. 

 

16. Diseminarea evenimentului/Impact 

 Informarea elevilor, a comunității școlare, a părinților și a publicului nonșcolar cu privire la 

proiectul în curs de desfășurare este o parte integrantă a implementării reușite a proiectului. 

Prezentarea continuă a rezultatelor la serile părinților, la zilele porţilor deschise, la evenimentele 

școlare și în presa regională va arăta publicului obiectivele și rezultatele proiectului. În timpul 

prezentării rezultatelor, la sfârșitul anului școlar, elevii cu handicap și imigranții, împreună cu 

colegii lor de clasă, își vor demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite în prezența partenerilor de 

proiect, elevii din clasele mai mari, reprezentanții părinților, consilierul Agenției pentru Ocuparea 

Forței de Muncă și reprezentanții companiei. 

 

17. Opţiuni în carieră – Imagini 

 Metal  

În profilul metalurgic, elevii învață elementele de bază ale 

folosirii sculelor, mașinilor și materialului metalic. Este important ca 

toţi profesioniştii în prelucrarea metalelor să știe cum și cu ce 

instrument metalic poate lucra în contexte specifice. Elevilor li se oferă 

o perspectivă asupra vieții cotidiene industriei metalurgice actuale. În 

procesul de fabricare a brelocului și a deschizătorului de sticle, aceștia 

învață aproape toate formele de prelucrare de bază, cum ar fi trasarea, 

granularea, găurirea, așezarea, tăierea și măcinarea. Aceste forme de 

prelucrare a metalelor manuale şi mecanice sunt reaplicate în fabricarea 

scaunului metalic care poate fi utilizat ca suport pentru telefoane 

mobile. Părțile individuale ale suportului pentru telefonul mobil trebuie 

sa îndoite si montate. Lucrarea practică necesită independență și rezistență, în același timp elevii 

învățând să planifice ei înșiși pașii de lucru. 

 Lemn 

În profilul lemnului, elevii obțin o perspectivă realistă 

asupra formării ca tâmplar, dulgher sau mecanic în industria 

lemnului. În timpul orientării profesionale, aceștia învață 

manipularea corectă a sculelor, mașinilor și materialului. În 

"casa dezasamblată" (model), elevii trebuie să rupă obiectele. 

Finisarea cu ferăstrăul subțire, șlefuirea ulterioară și pilirea 

duce la succes imediat. La crearea jocului de zaruri "Șase 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 72 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 

 

 

victorii", elevii își pot consolida cunoștințele despre ordinea corectă a pașilor individuali de lucru, 

precum și despre manevrarea corectă a uneltelor și a materialului.  

 Electric 

În profilul ingineriei electrice, elevii învață despre 

relațiile dintre ingineria electrică și semnificația acesteia. 

Abordarea circuitelor electrice și electronice, a dispozitivelor și a 

schemelor de circuite necesită un grad ridicat de abstractizare. 

Prin majoritatea experimentelor de zi cu zi, care sunt realizate și 

analizate de elevi, este încurajatăfolosirea imaginației. Ca proiect 

de activitate practică, este creat un motor electric conform unui 

model predefinit. 

Conform manualului de construcție, se va produce o placă de 

bază și benzi asociate. Elevii trebuie să transfere măsurători pe o 

piesă, să marcheze și să ataşeze marcajele. Benzile necesare și 

placa de bază trebuie tăiate, debavurate și găurite. 

Ancora și colectorul sunt realizate independent de către elevi. După aceea, elevii conectează 

motorul la baterie, astfel încât pot fi efectuate teste funcționale și experimente. 

 Grădinărit şi peisagistică/ Florărie 

În profilul florărie, sunt prezentate ocupații variate(florar, grădinar, agricultor)din care una 

care necesităo practică activă (de exemplu cultivarea și îngrijirea plantelor). Elementul central al 

acestor profesii sunt plantele și modalităţile de lucru cu ele. În cadrul orientării profesionale, centrul 

educaţional se ocupă de profilul grădinărit și amenajăriexterioare (repopularea plantelor de 

apartament, însămânțarea) și florării (crearea de buchetele pentru ocazii speciale, realizarea 

aranjamentelor pentru masă). Pentru ca grădinarul să 

lucreze eficient, este necesară o relație specială cu natura. 

Cerinţele de bază, abilitățile manuale, înțelegerea aspectelor 

tehnice și creativitatea (forma și sensul culorii) sunt de 

asemenea importante. Partea teoretică este variată, iar 

practica este parțial sezonieră. Elevii vor crea un aranjament 

pentru Advent, vor aranja un bol cu flori de primăvară 

pentru Ziua Mamei, vor împleti un coş de nuiele şi de 

răchită și vor face decoruri din fân. De asemenea, cunoștințele științifice predate sunt 

fundamentale.Un aranjament de masă de toamnă realizat de elevi în domeniul florărie. 

 Construcţii 

Profilul construcţii acoperă toate profesiile din domeniul ingineriei 

construcţiilor, ingineriei civile și extinderilor. Elevii își manifestă interesul 

pentru contextele tehnice și activitățile practice. Elevii fac amestecuri 

simple de mortar și pereți despărțitori de piatră în cabinetul nostru și pot 

încerca echipamente și unelte de construcție. Elevii construiesc unități de 

zidărie din cărămidă și cunosc echipamentele deșantier, procedurile și 

măsurile de siguranță, în conformitate cu standardele germane.Ei vor 

beneficia de o introducere teoretică și practică în topografie, unde vor fi 

învăţa despre măsurarea lungimii, măsurarea înălțimii și transmiterea 
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înălțimii cu scala tubulară și alinierea. 

 Menaj / Nutriţie 

 Profesioniştii din domeniul menajau grijă de şi 

le pasă de locuitorii, clienții și oaspeții din diverse 

instituții. Lucrează în bucătărie, în zona de serviciu, în 

curățare sau în spălătorie. Ei pregătesc mese, le 

servesc, fac cumpărături, curăță textile și păstrează 

camerele curate. Elevii vor cunoaște aceste aspecte ca 

parte a proiectului școlar INISEK. Ei vor coace 

singuri, vor pregăti o salată și vor aranja mâncarea şi 

garnitura în mod corespunzător. Ei învață să aşeze 

masa și să servească. În timpul activităţilor ulterioare 

de curățare, trebuie să fiți atenți la folosirea raţională a apei. Un alt proiect în acest profil este 

producerea unui huse de telefon mobil. Aici elevii învață tehnici de prelucrare a textilelor. 

Activitatea practică în acest profil le oferă elevilor oportunitatea de a cunoaște zonele din bucătărie, 

servicii și spălătorie. Instruirea are loc într-o bucătărie și în sălile de practică. Domeniile economiei 

domestice sunt extrem de diverse și variate. 

 

Activităţi cu părinţii elevilor:consiliere individuală și / sau de grup, întâlniri cu întreprinzători, 

participarea la târg, zilele porţilor deschise ale antreprenorilor, întâlniri cu absolvenții VET 

 

 

 

 

 

 

 

Această metodă este propusă de Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa”, Alba Iulia 

 

1. Context general 

 Mulţi tineri sunt indecişi cu privire la profesia pe care să o aleagă şi de aceea ei au nevoie de 

ajutor pentru a lua această decizie. Există mai mulţi factori implicaţi în acest proces: familia, şcoala, 

prietenii, mass-media etc. De cele mai multe ori influenţa părinţilor este decisivă. Familia are în 

mod normal responsabilitatea să contribuie la acest proces de consiliere vocaţională prin: 

 Suport necondiţionat oferit copiilor, indiferent de alegerea profesională pe care aceştia o fac 

 Lupta împotriva prejudecăţilor şi ideilor preconcepute despre muncă 

 Încurajarea mobilităţii pentru studii profesionale sau pentru o anumită profesie 

 Încurajare pentru urmarea învăţământului profesional 

 Asigurarea de informaţii despre dinamica economiei şi a angajărilor 

 În procesul de consiliere profesională, creşterea eficienţei acelor intervenţii ale părinţilor 

este posibilă prin: 

 Încurajarea acestora să aibă o perspectivă realistă asupra resurselor proprii şi ale copiilor lor 

ROMANIA 

CONSILIEREA PĂRINŢILOR 
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 Reducerea/eliminarea impactului pe care îl au prejudecăţile şi ideile preconcepute cu privire 

la profesii şi domeniul tehnic. 

 Realizarea conştientă că ei trebuie să aibă o atitudine implicată, dar echilibrată în acest 

proces de alegere a carierei copilului. Este de dorit implicarea, dar totuşi asigurarea 

independenţei copilului.  

 Furnizarea de informaţii despre reţeaua şcolară şi despre piaţa muncii 

 Încurajarea intereselor şcolare ale copilului 

Pentru a implica eficient părinții în procesul de consiliere profesională, părinții trebuie să fie 

informați. Astfel, ar trebui prezentateîn mod extensiv și repetat oferte educaționale, informații 

despre formare și angajare, astfel încât să poată forma o opinie cu privire la potențialele oferte 

educaţionale ale şcolilor. 

 

2. Context specific 

 Luând în considerare faptul că informarea elevilor cu privire la orientarea profesională are 

loc prin intermediul broşurilor distribuite şi, de obicei, fără contact direct între şcoala gimnazială 

şi liceu, elevii au puţine sau nicio şansă să îşi formeze o imagine clară despre ceea ce oferă fiecare 

şcoală. Astfel, prin intermediul acestei abordări, noi dorim să facilităm interacţiunea directă între 

gimnaziu şi liceu, părinţi şi întreprinderi. Contextul specific poate fi rezumat astfel: 

 Există un contact minim sau aproape inexistent între liceu şi gimnaziu cu privire la traseul 

elevilor după absolvire; 

 Nu există activităţi comune care să îi implice pe elevi, părinţi, parteneri economici şi 

reprezentanţi ai liceelor; 

 Există puţine informaţii disponibile părinţilor cu privire la evoluţia şi dinamica pieţei 

muncii; 

 Părinţii obţin informaţii despre calitatea educaţiei prin intermediul comunicării verbale mai 

degrabă decât prin intermediul altor surse de încredere; 

 Unii părinţi nu înţeleg pe deplin rolul pe care îl pot avea în decizia despre viitor a copiilor 

lor; 

 Unii părinţi impun propriile alegeri copiilor, fără a avea o perspectivă informată asupra a 

ceea ce li s-ar potrivi copiilor lor sau modul în care abilităţile lor pot fi fructificate; 

 Părinţii, precum şi copiii sunt adesea expuşi prejudecăţilor. 

 

3. Scopul activităţii 

 Scopul nostru este acela de a cultiva conştientizarea responsabilităţilor pe care le au 

părinţii cu privire la hotărârea viitoarei cariere a copiilor. Părinţii ar trebui să reprezinte partea 

activă şi informată din acest proces, pentru a facilita luarea deciziei.  

Obiectiv general: orientare profesională şi consiliere vocaţională pentru părinţi 

Obiective specifice: 

O1. Să informeze părinţii despre oferta educaţională. 

O2. Să creştem numărul elevilor care vin la şcoala noastră. 

O3. Să promovăm învăţământul şi formarea profesională. 

O4. Să construim o imagine pozitivă despre şcoala noastră. 
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O5. Să creăm parteneriate între licee şi şcoli gimnaziale, asigurând întâlniri între părinţi şi 

întreprinzători. 

 

4. Grup ţintă 

Beneficiari direcţi: părinţii elevilor de clasa a VIII-a 

Beneficiari indirecţi: elevii, oamenii de afaceri parteneri, şcoala noastră 

 

5. Echipa de implementare: 

 Echipa managerială 

 Profesorii(de liceu şi de gimnaziu) 

 Reprezentanţii companiilor partenere 

 echipă tehnică care să se ocupe de crearea materialelor de promovare (procesarea imaginii, 

videoclipuri, reclame etc.) 

 

6. Perioada de implementare 

 În intervalul Noiembrie-Mai, luând în considerare calendarul admiterii, disponibilitatea 

operatorilor economici, stabilind de asemenea orarul şi întâlnirile cu părinţii.  

 

7. Pregătirea activităţii 

 Activitatea a fost atent planificată, luându-se în considerare fiecare aspect, începând cu 

aspectul materialelor de informare pentru părinţi şi aducerea la zi a ofertei educaţionale, şi până la 

stabilirea strategiilor care să fie aplicate de fiecare moderator al unei echipe, luându-se în 

considerare specificul grupului-ţintă. Un exemplu este captarea atenţiei copiilor şi părinţilor prin 

accent pus pe aspectele concrete ale traseului profesional VET. 

 Crearea de parteneriate cu administratorii economici din zonă a fost esenţială pentru 

suportul şi finanţarea activităților VET atât din punct de vedere al serviciilor, cât şi din punct de 

vedere al resurselor umane.  

 Materialele de promovare au fost variate. Acestea au avut atât conţinut vizual, cât şi 

conţinut scris, astfel încât impactul să fie unul semnificativ. Prin urmare, echipa tehnică a creat 

postere, broşuri, CD-uri, videoclipuri, prezentări PowerPoint.  

 Crearea unei reţele de comunicare în care să fie incluse instituţii educaţionale precum ISJ, 

agenţi economici a contribuit la diseminarea calendarului cu activităţi. 

 

8. Descrierea activităţii 

 Pentru o coordonare eficientă a fiecărei activităţi, participanţii-profesorii, reprezentanţii 

întreprinderilor economice-au stabilit o întâlnire în cadrul căreia au stabilit care sunt echipele, 

materialele de promovare, programul activităţilor, astfel încât să asigure o acoperire totală a 

întâlnirilor cu părinţii. 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a furnizat operatorilor economici programul sesiunilor 

cu părinţii elevilor de clasa a VIII-a în timpul perioadei de admitere la o şcoală profesională sau 

duală, cu scopul de a-i informa despre planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional sau 

educaţie duală, despre procesul de preselecție şi despre procedura admiterii.  
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 Urmând programul stabilit, echipele de profesori şi reprezentanţi ai agenţiilor economici 

au participat la întâlniri cu părinţii, prezentând şcoala şi oferta educaţională, traseul profesional 

pentru fiecare calificare oferită, partenerii economici, avantajul unei educaţii formale în general şi 

al educaţiei profesionale duale în special. Au avut loc dezbateri, părinţii dorind să fie informaţi 

despre posibilitatea angajării sau continuării studiilor după terminarea unui liceu profesional, 

despre modalitatea practică în care instruirea specialităţii se concretizează. Aceştia au cerut 

clarificări din partea profesorilor şi a agenţilor economici. Materialele de promovare au fost 

distribuite atât părinţilor, cât şi şcolilor partenere.  

 

9. Locaţii 

 În şcoli(ateliere de lucru, săli de clasă, laboratoare) 

 

10. Resurse 

 resurse umane: profesori, consilieri şcolari, partenerii economici 

 timp: 6 luni de pregătire şi o lună de activităţi propriu-zise 

 materiale: laptopuri, videoproiectoare, broşuri, flaiere, un video cu prezentarea şcolii,  

 financiare: sponsorizare, resursele şcolii, contribuţiile partenerilor 

 

11. Rezultate aşteptate 

 Un număr mai mare de absolvenţi de gimnaziu doritori să vină la şcoala noastră 

 Îmbunătăţire semnificativă aimaginii şcolii în comunitate 

 Prestigiul în creştere al şcolii noastre 

 Mai mulţi părinţi implicaţi în şcoală şi în educaţia copiilor lor 

 înţelegere mai clară a perspectivei VET care le este oferită tinerilor în societatea actuală 

 Crearea unei legături mai bune între aspiraţiile copiilor şi cele ale părinţilor în ceea ce 

priveşte educaţia viitoare şi/sau angajarea.  

 atitudine mai responsabilă din partea părinţilorca facilitatori ai orientării în carieră şi 

educaţie. 

 Îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil şi familie-şcoală 

 Prevenirea unei crize/stări de panică a tânărului în momentul deciziei cu privire la cariera 

viitoare 

 

12. Sustenabilitate  

 Acest tip de activitate a devenit deja o tradiţie. Există deja materiale pregătite (videoclipuri 

în care este prezentată şcoala, facilităţile oferite, profesorii, activităţile în afara programei şcolare 

etc.) care sunt mereu îmbunătăţite şi adaptate timpurilor prezente. Sustenabilitatea derivă de 

asemenea din nevoia constantă de a atrage elevi înspre calificările pe care le oferim, acestea fiind 

la mare cerere în afacerile locale, motiv pentru care intenţionăm să ne îmbunătăţim strategiile 

pentru rezultate mai bune în fiecare an.  
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13. Feed-back 

Am identificat o creştere a numărului de copii înscrişi la şcoala noastră, ca urmare a 

activităţilor de informare a părinţilor, ca urmare a unei decizii luată de comun acord de părinţi şi 

elevi. 

Ne-am simţit încurajaţi să dezvoltăm şi să creştem numărul întâlnirilor, pregătind mai multe 

echipe mixte care să meargă la întâlnirile cu părinţi din mai multe zone ale judeţului Alba. 

 

14. Diseminarea evenimentului/impactul 

 Un raport care a inclus toate activităţile dedicate părinţilor, rezultatele şi opiniile, ideile de 

îmbunătăţire ale echipelor participante au fost dezbătute în cadrul unui consiliu profesoral.  

Am creat materiale de promovare a activităţilor şi le-am publicat pe pagina WEB a instituţiei 

noastre educaţionale. Am creat eveniment pe pagina de Facebook a şcolii şi l-am distribuit unui 

public numeros. Printre instituţiile cu care am relaţionat şi care au distribuit pe propriile pagini 

evenimentul nostru se numără ISJ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. Agenţii economici ne-au 

ajutat de asemenea să distribuim calendarul activităţilor şi să informeze despre evenimentele 

actuale.  
 

15. Imagini 
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Metoda este propusă de Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”, Blaj 

 

1. Contextul general 

 S-a constatat că forța de muncă calificată în domeniul mecanic / electric din Blaj este foarte 

scăzută. De aceea, orientarea profesională și școlară a elevilor este foarte importantă. Împreună cu 

reprezentanții celor doi agenți economici, parteneri ai școlii, am încercat o consiliere a părinților și 

elevilor pentru alegerea locului potrivit pentru copiii lor. Părinții, prietenii, mass-media, toate 

acestea joacă un rol foarte important în găsirea traseului potrivit pentru viitorul elevilor. De aceea 

am solicitat ajutorul agenților economici în prezentarea avantajelor fiecărei specializări. 

Pentru a ajuta elevii să-și descopere propriile competențe și să-și urmeze visele, un lucru foarte 

important este informarea părinților. În acest fel, am urmat pașii următori: 

 Înțelegerea și acceptarea setului de competențe generale ale fiecărui copil; 

 Schimbarea mentalității părinților cu o ofertă educațională foarte bună și prin diverse 

discuții cu reprezentanții agenților economici, discuții în care părinții sunt informați despre 

cât de important este un loc de muncă pentru viitorul copiilor lor; 

 Posibilitatea de a urma cursuri de liceu (după-amiaza) și chiar o facultate dacă doresc, după 

absolvirea școlii profesionale. 

 

2. Context specific 

 Colaborarea dintre Liceul Tehnologic „TimoteiCipariu” și școlile gimnaziale din Blaj este 

una foarte bună și de aceea am reușit să realizăm întâlniri generale cu părinții elevilor din clasa a 

8-a, împreună cu directorii şcolilor şi cu formatorii, pentru a consilia elevii și a le prezenta oferta 

educațională a școlii noastre. În timpul discuțiilor purtate cu părinții în școala noastră sau în școlile 

de mijloc, luăm în considerare următoarele: 

 rolul important pe care părinții îl joacă în dezvoltarea personalității copilului; 

 avantajele oferite de agenții economici atunci când copilul studiază în școala noastră și are 

șansa de a practica teoria în laboratoare; 

 condițiile de muncă oferite de agenții economici. 

 

3. Scopul activităţii 

Încercăm prin aceste activități să informăm părintele, care este un factor foarte important în 

alegerea carierei unui copil. 

Obiective generale: o bună informare a părinților și a elevilor 

Obiective specifice: 

O1. Prezentarea avantajelor școlii profesionale; 

O2. Creşterea interesul elevului pentru școala noastră; 

O3. Promovarea imaginii școlii; 

O4. Construirea de relații bune între școlile gimnaziale și licee. 

 

 

Activitate de consiliere a părinţilor 
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4. Grupul ţintă: Beneficiari direcţi: părinţii elevilor de clasa a 8-a 

Beneficiari indirecţi: elevi, parteneri/întreprinderi economice, unitatea noastră. 

 

5. Echipa de implementare: Echipa de conducere: Profesori (liceu și gimnaziu); 

Reprezentanți ai companiilor partenere; O echipă tehnică însărcinată cu producerea de materiale 

promoționale (procesarea imaginilor, înregistrări video și anunțuri etc.) 

 

6. Perioada de implementare: Din noiembrie până în mai; stabilirea calendarului, luând în 

considerare calendarele de admitere, disponibilitatea operatorilor economici, planificarea şedinţelor 

cu părinții. 

 

7. Pregătirea activităţii 

 Activitățile au fost pregătite cu atenție, luând în considerare toți factorii implicați: școlile 

gimnaziale, Inspectoratul Școlar Județean Alba, agenții economici, pentru a obține succes în acest 

sens. La aceste activități au fost prezentate proiectele practice realizate de elevii noștri, prezentări 

PowerPoint, broșuri, toate urmărind același scop: buna informare a părinților și a elevilor. 

 

8. Descrierea activităţii:  

 Activitățile au fost coordonate de directorul liceului și la această activitate au participat 

toate cadrele didactice, atât din sistemul educațional profesional, cât și din cel special, reprezentanți 

ai agenților economici și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, precum și profesori din școlile 

gimnaziale din Blaj care au planificat întâlniri cu părinții. La aceste activități, fiecare agent 

economic a prezentat oferta educațională și condițiile de muncă din laboratoarele lor. De asemenea, 

au prezentat avantajele locurilor de muncă (calendarul flexibil, transport gratuit, prânz gratuit și așa 

mai departe) și le-a oferit părinților câteva răspunsuri importante legate de: 

 necesitatea angajării la agentul economic în cazul în care copilul încheie studiile și obține 

certificatul de competențe de nivel III; 

 similaritatea condițiilor de muncă din laboratoare și condițiile de muncă oferite locului de 

muncă real; 

 modelul de promovare a carierei. 

 

9. Locaţii: în şcoli (ateliere, săli de clasă, laboratoare) 

 

10. Resurse: Resurse umane: profesori, consilieri școlari, parteneri economici; Timp: 6 

luni pentru pregătire si 1 luna pentru activitatea proprie; Materiale: laptopuri, videoproiectoare, 

broșuri, pliante, video de prezentare școlară, un banner, un pop-up; Finanțare: sponsorizarea, 

resursele școlare, contribuția partenerilor 

 

11. Rezultate aşteptate: Un număr mare de absolvenți de gimnaziu care doresc să se 

înscrie la școala noastră; O îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește imaginea școlii noastre 

în comunitate; prestigiul crescut al şcolii noastre; Mai mulți părinți implicați în viața școlară și în 

educația copiilor lor; O mai bună înțelegere a perspectivei VET oferite tinerilor în zilele noastre; O 

mai bună corelare între aspirațiile elevilor și părinților în vederea educației și / sau angajării în 
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viitor; O atitudine mai responsabilă din partea părinților ca facilitatori în luarea deciziilor în școală 

/ carieră; Îmbunătățirea relației părinte-copil și a relației de familie-școală; Prevenirea crizelor în 

procesul decizional al adolescenților privind cariera. 

 

12. Sustenabilitate:  

Încercăm în mod constant să îmbunătățim și să reînnoim materialele pregătite și să extindem 

activitățile extrașcolare. Relația foarte bună cu agenții economici ne-a ajutat foarte mult în 

desfășurarea activităților. 

 

13. Feed-back:  

 Ca urmare a activităților noastre de consiliere, numărul elevilor înscrişi a crescut. De 

asemenea, elevii care vin în școala noastră sunt mai responsabili și mai interesați. 

 

14. Diseminarea evenimentului/Impact 

Părinții au avut ocazia să discute impactul cu profesorii și reprezentanții agenților 

economici. De asemenea, au fost prezentate lucrări ale elevilor realizate cu ajutorul cadrelor 

didactice și rapoarte, inclusiv activități desfășurate în anii școlari. 
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Metoda este propusă de Instituto ProfessionaleIndustria e Artigianato “L. Santarella”, 

Bari, Italia 

 

1. Context general 

 Consilierea şcolară este importantă în mod deosebit atât pentru tranziţia de la un tip de 

şcoală la altul, cât şi pentru procesul de trecere dinspre şcoală înspre un loc de muncă. Consilierea 

şcolară are rolul de a-i oferi elevului sprijin, sfaturi, ajutor, sugestii, informaţii, astfel încât, 

alegerea şcolii după terminarea gimnaziului să fie cea mai potrivită. Este evitată, astfel, o situaţie 

dezavantajoasă sau eşecul care poate duce la abandon şcolar. 

 Părinţii au un rol decisiv în alegerea copilului, deoarece ei sunt adevăraţii consilieri ai 

copiilor lor.  

 În acest mod, şcoala noastră organizează activităţi de consiliere numite „activităţi 

introductive” concepute pentru elevii din învăţământul gimnazial. Această activitate, intitulată 

„Zilele Porţilor Deschise”, are loc în primele luni ale anului şcolar(între Noiembrie-Ianuarie) şi 

ţine până în ultima zi de înscriere.  

 

2. Context specific 

 Ziua porţilor deschise este o oportunitate, deoarece permite participarea părinţilor la 

activităţile de consiliere atunci când sunt în vacanţă.  

 Întâlnirea dintre părinţi şi profesori este o şansă de a crea o relaţie utilă nu doar pentru a 

direcţiona alegerile copiilor, dar şi pentru a îmbunătăţi imaginea şcolii.  

Scopul este acela de a oferi o imagine a şcolii care se bazează pe colaborare şi comunicare. 

 

3. Scopul activităţii 

Obiectiv general: 

Crearea unui punct de întâlnire între şcoală(profesori şi elevi) şi părinţi şi copii, astfel încât 

să le prezentăm oportunităţile unei şcoli profesionale, tehnice. 

Obiective specifice: 

O1- Descrierea traseului educaţional al şcolii, a datelor, a carierei profesionale, a 

subiectului tehnic 

O2- Vizitarea şcolii, a sălilor de clasă, a laboratoarelor 

O3- Contactarea părinţilor pentru a stabili un dialog constructiv între şcoală şi familie 

 

4. Grup/Grupuri-ţintă 

 Elevii din învăţământul gimnazial şi familiile acestora 

 

5. Echipa de implementare - Tot personalul şcolii 

ITALIA  

ZILELE PORŢILOR DESCHISE 
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6. Perioada de implementare - Noiembrie-Ianuarie 

 

7. Pregătirea activităţii 

 În noiembrie consilierul responsabil organizează o întâlnire pentru ultimele instrucţiuni. În 

cadrul acestei întâlniri se stabileşte data Zilei Porţilor Deschise şi modalităţile de diseminare a 

evenimentelor (afişe, broşuri, reclamă la radio, gadgeturi). 

 Consilierul responsabil contactează mai apoi şcolile gimnaziale pentru a le comunica data 

Porţilor Deschise şi a le oferi materiale informative, afişe, broşuri. 

 La sfârşit, toţi profesorii participă la organizarea atelierelor de lucru care vor avea loc în 

timpul Zilelor Porţilor Deschise.  

 

8. Descrierea activităţii 

 Cel mai adesea, Zilele Porţilor deschise au loc în zilele de duminică. Pe durata acestor zile 

şcoala le este deschisă copiilor şi părinţilor.  

 Profesorii sunt cei care îi întâmpină pe copii şi pe părinţi şi îi ajută să descopere şcoala. 

Aceştia, împreună cu elevii VET le arată mai apoi nişte activităţi manuale şi cum se utilizează 

anumite instrumente din laboratoare. Părinţii primesc explicaţii cu referire la diferitele discipline 

profesionale. Profesorii sunt cei care le oferă toate aceste informaţii. 

 

9. Locaţii -săli de clasă şi laboratoare 

 

10. Resurse 

Resurse umane: profesori, personalul administrativ, tehnicieni, elevi VET 

Timp: o lună de pregătire, 4, 5 duminici în lunile decembrie şi ianuarie 

Resurse materiale: videoproiectoare, prezentări PowerPoint, gadgeturi, broşuri, materiale 

pentru activităţi. 

 

11. Rezultate aşteptate 

 Creşterea numărului de înscrişi încă din primii ani la toate cele trei structuri ale şcolii; 

 Creşterea atractivității şi o mai bună înţelegere a şcolilor de tip VET; 

 Asigurarea unei motivaţii în plus pentru copiii din clasa a VII-a şi orientarea acestora înspre 

învăţământul şi formarea profesională. 

 

12. Sustenabilitatea 

 Zilele Porţilor Deschise se repetă anual. Materialele informative sunt achiziţionate prin 

intermediul fondurilor dedicate consilierii. 

 

13. Feed-back 

 În general, 50% dintre elevii care se înscriu la şcoala noastră o vizitează în timpul Zilelor 

Porţilor Deschise. Aşadar, putem concluziona că metodologia este una eficientă care motivează 

elevii să îşi implice părinţii în decizia alegerii unei şcoli.  
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14. Diseminarea evenimentului/impactul 

 Afişe 

 Reclame la radio 

 Site-ul şcolii 

 Pagina de Facebook a şcolii 

 

15. Imagini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Metoda este propusă deBildungsgesellschaftmbHPritzwalk, Germany 

 

Context general  

 Învăţământul dual are la bază o componentă teoretică şi o componentă practică integrate în 

companii. Acesta se distinge de formele de învăţământ „clasice“ printr-o o mai mare relevanță 

practică, care variază în funcție de programa de studiu și liceu. În țările anglofone, învăţământului 

dual îi este atribuit termenul generic de educație cooperativă. 

 

1. Context specific 

 În aproape toate sectoarele economiei și în regiunea Prignitz, Brandenburg (Germania) 

există o cerere tot mai mare de specialiști calificaţi, cum ar fi tehnicieni, maiştri și, mai presus de 

toate, ingineri. Fiecare companie și fiecare regiune este, în principiu, pe cont propriu atunci când 

vine vorba de rezolvarea acestei întrebări existențiale. În practică, învăţământul dual, este de obicei, 

GERMANIA 

Inițiativa de educație profesională GBG Pritzwalk (BIP) - studii duale 

Prignitz (DSP) 

(DSP) 
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o combinație concertată între o componentă teoretică și una practică într-o companie sau o 

organizație. Caracteristicile esențiale ale învăţământului dual sunt:  

 Studii: Primirea cunoştinţelor teoretice este asigurată decolegiul profesional. Studiile 

teoreticesunt punctul central al învăţământului dual, unde cerinţele sunt semnificativ mai mari decât 

în învăţământul profesional. 

  Parteneriat pentru practică: Partenerul de practică poate fi o companie, o organizație socială 

sau o instituție de stat. Elevul din învăţământul dual lucrează acolo, beneficiază de formare practică 

și de obicei, primește un salariu fix dat de partenerul de practică.  

 Legătura între teorie și practică: În învățământul dual, teoria și practica sunt identice în ceea 

ce privește conținutul, organizarea și timpul. Spre deosebire de stagiile de practică din învăţământul 

profesional obişnuit, sarcinile de lucru practice în timpul programului de studiu dual fac parte dintr-

o programă de formare unitară. Consiliul Științei al Republicii Federale Germania clasifică tipurile 

de învăţământ dual împarte din Germania, pe baza planului de studiu (educație inițială sau continuă, 

precum și formarea profesională sau practică) și relația dintre locaţiile de învățare (combinată sau 

paralelă) după cum urmează: 

• Programe de formare profesională participative 

• Programe de formare profesională integrate  

• Programe de învățare la locul de muncă participative 

• Programe de învățare la locul de muncă integrate 

• Programe de învățare participative 

• Programe de învățare integrate  

 

2. Scopul activităţii 

 Avantajul unui astfel de învățământ este obţinerea a două diplome recunoscute într-un timp 

foarte scurt, deoarece sunt obţinute în paralel. De obicei, durata de parcurgere a materiei este 

scurtată suplimentar, de exemplu, prin creşterea numărului de curs pe săptămână faţă deorele 

obișnuite. Deci, este posibilă obţinerea unei diplome de licență, plus un semestru de formare în 

străinătate și o formare profesională, inclusiv practica în companii, în doar 2,5 ani. Desigur, acest 

lucru creşte efortulelevilor /“Azudents“. Vorbim, de obicei, despre o combinație de expertize 

combinabile profesional, cum ar fi Licența în Arte - Administrarea afacerii combinate cu o 

calificare comercială. 

 

3. Obiectivul general 

Prin inițiativa de formare profesională Pritzwalk, unitatea de învățământ, antreprenorul 

Stefan Quandt și companiile partenere urmăresc să îmbunătățească perspectivele profesionale ale 

tinerilor talentați și motivați în regiunea noastră și, astfel, să lupte împotriva tendinței de emigrare.  

 

4. Obiective specifice 

O1. să răspundă la provocările pieței muncii moderne 

O2. să promovezeînvăţământul dual ca educație adecvată pentru viitoarea piață a muncii 

O3. să construiască o imagine pozitivă a școlii și a centrului nostru de formare  

O4. să crească numărul de specialiști calificaţi, cum ar fi tehnicieni, maiştri și ingineri 

O5. Să creeze parteneriate între școli, centre de educație și universități 
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5. Grup țintă 

  Grupul țintă include absolvenți tineri, motivați și talentați și absolvenți de liceu.  

Condiția necesară pentru admitere este o diplomă care să permită accesul în învăţământul 

superior. 

 Diplomă de absolvire de liceutehnic 

 Calificare generală de admitere în învățământul superior 

 Nivel de studii recunoscute echivalente 

 

6. Echipa de implementare 

Supervizor educativ - pentru s în Universitatea Tehnică din Wildau  

2 instructori - Pentru pregătirea practică 

 

7. Perioada de implementare  

Durata de formare și de studiu este de 10 semestre. Parțial un curs paralel de formare și de 

studiu, din care formarea profesională de 2,5 ani (la zi şi la frecvenţă redusă). Studiu de 8 semestre 

(la zi şi la frecvenţă redusă). 

 

8. Pregătirea activității 

Formarea timpurie a tinerilor potriviţi pentru aceste calificări 

Sprijin individual pentru elevi oferit de centrul educaţional şi de companii 

Atenție specială acordată pregătirii practiceîn universități 

 

9. Descrierea activității 

Domenii ocupaționale oferite în Pritzwalk: 

Calificări profesionale 

 mecanic mașini unelte 

 tehnician electronist 

Diplomă: 

licență în inginerie – inginerie industrială 

licență în inginerie – inginerie mecanică 

licență în inginerie – inginerie automatică 

 Producătorii creeazăunelte de prelucrare, de tăiere, și formare, aparate și șabloane de cea 

mai mare precizie. De asemenea, ei întreţin și repară piese uzate sau deteriorate. Cererile de 

angajare tipice sunt în industria de prelucrare a metalelor. De exemplu: construcția de unelte, 

construcția de vehicule sau construcție de piese de montaj.  Tehnicieni electroniști din ingineria 

industrială instalează componente și sisteme electrice în zonele de alimentare cu energie electrică, 

sisteme de operare industriale sau sisteme moderne de construcție și tehnologie de automatizare. Ei 

le întreţin în mod regulat, extind sau modernizează și le repară, în cazul unei defecțiuni. Ei 

instalează, de asemenea, sisteme de cablare, cablurile de alimentare și de informații, precum și 

echipamentul electric al mașinilor cu sistemele de automatizare aferente. 

 

 

 
Învățământ dual 

 

Mașini unelte 

Inginerie mecanică 
Electronice 

Automatizări 
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10. Locații 

 Inițiativa de formare profesională contracarează deficitul de lucrători calificați și diminuarea 

numărului lucrătorilor calificați în zonele rurale. În plus față de muncitori calificați bine pregătiți, 

companiile primesc tineri licențiați, care pot fi integrați devreme în procesele importante de 

management. Universitățile primesc elevi foarte motivați și companiile specialiști 

calificați. Beneficiile pentru elevii la rândul lor constau în combinația de studii și de formare într-o 

perioadă relativ scurtă, o relevanță practică ridicată și oportunități excelente pe piața forței de 

muncă. Și nu în ultimul rând, ei primesc deja un salariu fix. 

 

11. Resurse 

 resurse umane: profesori, consilieri școlari, supervizori de studiu, instructori și parteneri 

economici 

 financiare: surse publice și private 

Parteneri 

• TH Wildau (www.th-wildau.de/duales-studium) 

• Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

• Companii regionale 

• Patronul Stefan Quandt (Entrepreneur) 

• Şcoala Profesională Privată De Afaceri Şi Tehnologie Prignitz (TPBS) 

• Pritzwalk OSZ Prignitz Wittenberge 

• IHK Potsdam 

 

12. Rezultate așteptate 

 Participanții dovedesc un grad ridicat de angajament. Datorită combinației paralele de studiu 

și de formare profesională, elevii trebuie să fie bine organizați. Așadar instructorii precum și 

supraveghetorul de studiu au un rol important. Pentru calificarea profesională obiectivul este 

obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la examenul de calificare. Atunci când studiază o 

disciplinăanume, elevii vor lucra alături de licențiat pe proiecte de practică profesională și, astfel, se 

aduc beneficii multiple mediului de afaceri şi regiunii. 

 

13. Sustenabilitate 

 Per ansamblu, programele de învăţământ dual înregistrează cele mai mari rate de creștere 

din sectorul învățământului terțiar. Ofertele diferă, pe de o parte, prin proiectarea fazelor academice 

și de practică. Pe de altă parte, în plus față de programele de licență duală, se dezvoltă programe de 

masterat dual, care permit, de asemenea, studii duale academice. Interconectarea strânsă dintre 

teorie și practică caracterizează învăţământul dual și este crucială pentru succesul său. Experții 

consideră că programul de învăţământ dual ar putea înlocui forma tradițională de formare 

profesional în Germania pe termen mediu. Numărul de programe de învăţământ dual a crescut 

semnificativ în ultimii ani. Acestea devin mai populare pentru companii, deoarece în cursuri și 

seminarii învățate este direct aplicabilă. Cursurile de învăţământ dual sunt, deci, o pregătire optimă 

pentru viața profesională şi există numeroase locuri de muncă care necesită conectarea elementelor 

profesionale și științifice. 
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14. Feed-back 

 Din 2004, inițiativa de formare profesională a instruit 60 de muncitori calificați și 8 elevi 

pentru regiune. Toți absolvenții au ocupat o poziție permanentă în companii regionale după 

absolvire. Prin contact și după finalizarea proiectului se poate observa că toți participanții sunt într-

o poziție de conducere, sau se formează pentru o astfel de poziţie. 

 2019 - După cinci ani de învățământ am fost capabili să integrăm primii absolvenți ai 

învăţământului dualîn economie. Ei au finalizat cu succes un stagiu de practică cu certificare IHK și 

o licență în inginerie / Inginerie mecanică sau automatizare. Dorim să mulțumim TH Wildau ca 

partener și companiilor Zahnradwerk Pritzwalk GmbH, REO AG în Kyritz, Schorisch Magis GmbH 

în Karstädt, ASL Sisteme de automatizare Leske GmbH în Neuruppin, Prignitzer Eisenbahn GmbH 

Mikrosystemtechnik în Wittenberge şi sisteme de automatizare Promatik Neustadt. 

 

15. Diseminare /Impact 

 În 2013, mai mult de 64.000 de locuri de învăţământ dualau fost disponibile în aproape 1500 

de programe de învăţământ dualîn Germania. Acest lucru este evident din AusbildungsPlus, baza de 

date a Institutului Federal pentru Educație și Formare Profesională (BIBB). 445 programe de 

licenţăo specializaredublăîn învăţământ dual, numărul de cursuri de practică integrate fără o 

calificare profesională este de 508. Cea mai mare proporție de companii cu programe de învăţământ 

dualeste alocată sectorului de producție 4. Acestea includ companiile din industria de automobile, 

inginerie mecanică și, de asemenea, producătorii de bunuri de uz casnic. Ele constituie 43%. Acest 

lucru se datorează în principal faptului că oferta de cursuri de învăţământ dualacoperă în special 

domeniile tehnologiei și economiei și numărul de lucrători necesari în aceste domenii este deosebit 

de mare. Programul de învăţământ dual a fost susținut și promovat de Stefan Quandt, care a făcut 

campanii în mod repetat pentru centrul educaţional Pritzwalk și regiunea Prignitz. 

 

16. Imagini 
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2.2.2 VET/orientare profesionala de tip VET 

 

Activităţi cu elevii 

 

 

ROMÂNIA 
 

 

 

Metoda este propusă de Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa”, Alba Iulia 

 

1. Context general 

 Educaţia profesională şi tehnică este un tip de educaţie formală organizată astfel încât să 

pregătească elevul pentru a deveni maistru sau tehnician în cadrul unui domeniu de specializare, 

dezvoltându-le abilităţi specifice şi competenţe necesare la locul de muncă. Din păcate, datorită 

prejudecăţilor încă existente în societatea românească, educaţia profesională sau tehnică este 

percepută ca traseul spre cariere neatrăgătoare, proaste sau fără prea mari posibilităţi de viitor. De 

obicei, aspiraţiile copiilor şi ale părinţilor se îndreaptă înspre domenii mai „selecte” , de multe ori 

aflate în discrepanţă cu abilităţile şi punctele de interes din domeniul respectiv şi de asemenea cu 

necesitatea personalului specializat. În mod evident, VET deschide oportunităţi şi nu limitează 

dezvoltarea profesională. Motivul acestei atitudini este, cu siguranţă, lipsa informaţiei cu privire la 

acest tip de educaţie, viziunea de durată a absolvenţilor VET, beneficiile pe care le au cei instruiţi în 

domeniul tehnic într-o şcoală profesională. Acesta este motivul pentru care ziua VET are scopul de 

a schimba această mentalitate, atitudine şi de a invita familiile să cunoască mai bine beneficiile şi 

importanţa unei educaţii profesionale pentru dezvoltarea socio-economică a naţiunii.  

 

2. Context specific 

 Ce este VET? VET înseamnă „educaţie tehnologică şi vocaţională”. În termeni simpli, 

acesta se referă la educaţie şi instruire pentru a dobândi cunoştinţe din domeniul tehnic şi abilităţi 

specifice unei profesii. Pentru copii, oportunităţile oferite de VET sunt practice şi creative. Acestea 

se bazează mai puţin pe competenţe academice şi mai mult pe competenţe practice care să îi ajute 

pe tineri să îşi descopere talentele, să îşi rezolve problema găsirii unui loc de muncă. VET creează 

potenţiali angajaţi pentru companii şi organizaţii, ajutând tinerii să dobândească abilităţi care să 

corespundă cerinţelor din diferite sectoare. De asemenea, investiţia directă în VET permite 

actualilor angajaţi să îşi dezvolte abilităţile, prin urmare, ajutând la menţinerea competitivităţii şi la 

dezvoltarea ulterioară într-o companie, organizaţie. Aici ne referim la educaţia profesională duală 

care este susţinută de partenerii economici atât financiar, cât şi prin furnizarea de cursuri practice în 

cadrul companiei.  

 

3. Scopul activităţii 

Obiectiv general: 

Creşterea atracţiei faţă de educaţia tehnologică şi vocaţională printre elevi.  

ZIUA VET  
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Obiective specifice: 

O1. Informarea elevilor despre avantajele şi oportunităţilor oferite de VET 

O2. Îmbunătăţirea imaginii liceelor tehnologice şi şcolilor profesionale 

O3. Promovarea practicilor utile din cadrul şcolilor de tip VET. 

 

4. Grup/grupuri-ţintă 

 elevii VET 

 

5. Echipa de implementare 

 Administraţia şcolii 

 Profesorii de discipline tehnice 

 Consiliul elevilor 

 

6. Perioada de implementare 

 Octombrie-Martie, fiecare an şcolar sau/şi la evenimentul „Săptămâna Europeană a 

Competenţelor Profesionale”, o iniţiativă aparţinând comisiei Europene. 

 

7. Pregătirea activităţii 

 Pregătirea programului de activităţi(zile, durată etc.) 

 Întrevederea cu echipa de implementare şi stabilirea responsabilităţilor 

 Pregătirea materialelor necesare 

 Stabilirea claselor/grupurilor de elevi participanţi 

 Selecţia lecţiilor practice frecventate de elevi şi pregătirea acestora în funcţie de sarcina pe 

care o are profesorul-gazdă 

 Crearea chestionarului pentru feedbackul elevilor 

 Implementarea planului de promovare şi diseminare a activităţii 

 Selectarea şi pregătirea exponatelor 

 Pregătirea elevilor participanţi la activităţi 

 Simbolurile şcolii sunt evidenţiate de toţi participanţii: deviza şcolii, istoria şcolii, numele 

şcolii pe toate materialele de promovare(afişe, tricourile elevilor, broşuri, standuri cu expoziţii etc.) 

Promovarea evenimentului are lor în primul rând, la nivelul instituţiei educaţionale, printre elevi şi 

profesori. Elevii sunt anunţaţi în clasă de către profesor despre data zilei VET, care vor fi 

activităţile desfăşurate şi cum pot participa la ele. Afişele dedicate evenimentului vor fi plasate în 

locuri vizibile din toate clădirile instituţiei, astfel încât accesul la informaţie să fie garantat tuturor.  

 

8. Descrierea activităţii 

 Elevii şcolii profesionale şi tehnologice vor vorbi despre experienţa lor educaţională cu cei 

mai mici decât ei, elevii din învăţământul gimnazial. Fiecare elev de liceu intră în rolul de mentor 

pentru musafiri, prezentându-le acestora spaţiile în care are loc învăţarea(electronica, laboratoarele 

electrotehnice, atelierele de lucru practice pentru electromecanică şi mecanică). Elevii de la 

gimnaziu nu sunt doar vizitatori. Ei experimentează şi rolul de elev al educaţiei profesionale şi 

tehnologice, luând parte la ore de curs specializate. Elevii VET le explică celor mai mici ce au 

învăţat ei să facă, ce ştiu, dându-le exemple de activităţi practice întreprinse de ei înşişi în 
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laboratoare specializate. Una dintre cele mai interesante experienţe este construirea şi programarea 

roboţilor Mindstorm Lego şi utilizarea programului Arduino pentru a controla roboţii cu ajutorul 

elevilor. Atât fetele, cât şi băieţii prezintă interes pentru aceste activităţi.  

Pentru maximizarea impactului este organizată o expoziţie cu produse realizate de elevi în urma 

orelor de practică. Expoziţia înglobează şi o parte interactivă, fiind organizată şi coordonată de o 

echipă cu elevi VET. De asemenea, în cadrul expoziţiei există un stand dedicat proiectelor 

Erasmus+, cu materiale pregătite de elevii VET care au participat la activităţi din cadrul 

mobilităţilor de acest gen. Expoziţia se întinde pe durata unei zile, susţinută de elevii liceului 

profesional şi tehnologic. Pe lângă faptul că văd exponatele, aceştia interacţionează foarte mult cu 

elevii care participă la aceste proiecte.  

 

9. Locaţii 

 ateliere de lucru din şcoală, laboratoare, culoarele şcolii 

 

10. Resurse 

 resurse umane: profesori, elevi VET, elevi de gimnaziu 

 timp: o săptămână de pregătire, o zi pentru activitatea propriu-zisă, o zi de expoziţie a 

roboţilor şi a altor rezultate 

 materiale: roboţi Lego Mindstorm, calculatoare, programe specifice, videoproiectoare, 

echipamente, instrumente didactice 

 financiare: bugetul şcolii 

 

11. Rezultate aşteptate 

 Un rezultat dorit este acela de a schimba atitudinea faţă de educaţia profesională şi 

tehnologică prin implicarea elevilor în activităţi relevante care au la bază împărtăşirea experienţelor 

de învăţare dintr-o şcoală VET. De asemenea, activităţile din ziua VET au scopul de a stimula 

creativitatea elevilor, de a responsabiliza elevii de liceu prin organizarea proiectelor, de a promova 

imaginea şcolii şi meseriile pentru care sunt pregătiţi elevii. Un alt scop este conştientizarea 

importanţei alegerii unei cariere în funcţie de aşteptările elevului, abilităţile, cunoştinţele, 

înclinaţiile acestuia pentru un domeniu sau altul.  

 Practicile întreprinse în clase, laboratoare, la atelierele de lucru vor fi însuşite de elevii care 

vizitează şcoala, dar şi de alţi copii şi îi va ajuta pe aceştia să îşi aleagă o formare educaţională şi 

profesională care le va aduce satisfacţie.  

 

12. Sustenabilitatea 

 Ziua VET poate fi o sărbătoare şcolară anuală datorită profilului instituţiei şi nevoii 

identificate la nivel organizaţional, şi anume, nevoia de a crea o şcoală mai atractivă pentru un 

număr mai mare de elevi. Imaginea şcolii poate fi îmbunătăţită doar prin promovarea activităţilor 

interesante şi a calităţii educaţionale, astfel încât, absolvenţii învăţământului gimnazial şi părinţii 

lor să ia în considerare oportunitatea unei şcoli VET şi şansa pentru cei care vor să se îndrepte 

înspre tehnologie şi meserii.  

Scopul nostru este de a-i implica nu doar pe elevii din şcoala noastră, dar şi pe cei de la alte şcoli.  
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13. Feedback 

Pentru a obţine feed-back la toate activităţile desfăşurate, un chestionar a fost creat pentru a 

măsura: 

 impactul evenimentului(numărul de 

participanți) 

 nivelul de satisfacţie prin intermediul 

activităţilor la care au participat copii 

 interesul prezentat de copii faţă de înscrierea la 

o şcoală VET 

 măsura în care activitatea i-a ajutat să îşi 

definească opţiunile în relaţie cu traseul 

educaţional sau profesional 

 La sfârşitul fiecărei activităţi elevii completează un chestionar pentru feed-back. În urma 

procesării chestionarelor am obţinut următoarele rezultate:  

 56 de participanţi la activitatea practică 

 142 vizitatori ai expoziţiei 

Feed-back pentru activitatea practică: 

 

 
 

14. Diseminarea evenimentului/impactul 

Întâlniri cu părinţii, expuneri în interiorul instituţiei, articole distribuite pe grupuri deschise. 

Articole în ziar: 

https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-

tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-

498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs 

https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-

tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-

682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzp

O9E 

Facebook: 

https://www.facebook.com/132400404115788/photos/?tab=album&album_id=252370558785438 

şi pe platforma europeană 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en 

 

https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://www.facebook.com/132400404115788/photos/?tab=album&album_id=252370558785438
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
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15. Imagini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR DE FEEDBACK 

 

Indicaţi nivelul de satisfacţie de la foarte mulţumit la deloc mulţumit referindu-vă la activităţile din 

„Ziua VET” în ceea ce priveşte următoarele aspecte: 

 

Aspecte 

Foarte 

mulţumit 

 

Destul de 

mulţumit 

 

Puţin 

mulţumit 

 

Deloc 

mulţumit 

 
1. Activităţile practice în laborator.     

2. Utilitatea sfaturilor şi a consilierii primite.     

3. Această activitate vă va ajuta să vă alegeți 

opțiunea pe traseul profesional / educațional 
    

4. Aprecierea noilor discipline / cunoștințe 

prezentate. 
    

5. Posibilitatea de a aplica ceea ce ați învățat / 

învățat în activitatea dvs. de viitor elev în liceu sau 

în școala profesională. 

    

6. Intenționați să vă continuați studiile în 

domeniul învățământului profesional și tehnic? 

 

DA 

 

NU 

 

NU ŞTIU 

 

 

Vă mulţumesc!  
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Metoda este propusă de Liceul Tehnologic ”TimoteiCipariu”, Blaj 

 

1. Context general 

Bune practici în Clubul meseriilor - Informarea și consilierea tinerilor în grupuri sau 

individual. 

Această metodă constă în discuții despre autocunoaștere, aplicarea chestionarelor pentru 

interese și abilități, elaborarea unui plan de dezvoltare personală, joc de rol, tehnici de comunicare 

pentru interviuri, completarea CV-ului, scrisoare de intenție, scrisoare de mulțumire. Elevilor li se 

vor oferi surse de informare despre locul de muncă, oportunități de găsire a unui loc de muncă. 

Pentru fiecare elev, se va completa un dosar de consiliere. În fiecare club JOB vor fi organizate 

cursuri de educație antreprenorială, în care elevii vor afla mai multe despre mecanismele pieței, 

procedurile administrative - juridice și fiscale - pentru înființarea unei afaceri și aspectele practice 

ale dezvoltării unei afaceri. Aspectul practic va fi elaborarea unui plan de afaceri, dar și realizarea 

firmelor de formare, în care elevii avari experimentează modul de înființare a unei companii, 

funcționarea diferitelor departamente din cadrul companiei, politica de marketing etc. sfârșitul, un 

concurs de plan de afaceri poate fi realizat, elevii care lucrează pe grupuri. Planurile de afaceri 

câștigătoare pot fi acordate de firme partenere și școli. 

 

2. Grupul ţintă: 25 elevi, 5 consilieri şcolari 

 

3. Locaţii:Clubul meseriilor Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”, Blaj 

 

4. Resurse şi instrumente folosite: Activitatea de informare și consiliere în domeniul 

carierei se bazează pe un regulament privind organizarea și funcționarea cluburilor JOB. Informarea 

și consilierea elevilor dintr-un grup sau individ va fi bazată pe discuții despre cunoașterea de sine, 

aplicarea chestionarelor de interes, dezvoltarea unui plan de dezvoltare personală, joc de rol, tehnici 

de comunicare pentru interviu, completarea CV-ului, scrisoare de intenție. Elevilor li se vor oferi 

surse de informare despre profesie, oportunități de angajare și fiecare student va primi un dosar de 

consiliere. 

 

5. Resurse: 

 resurse umane: întreprinzători, economie și antreprenoriat educatori profesori consilieri 

școlari, elevi, 

 timp: două săptămâni pentru pregătire și o zi pentru buna desfășurare a activității, 

 material: laptopuri, videoproiectoare, broșuri, pliante, video de prezentare școlară, stilouri, 

chestionare 

 financiar: sponsorizare, resurse școlare. 

 

6. Mod de realizare: descriere: 

 Această metodă constă în discuții despre autocunoaștere, aplicarea chestionarelor pentru 

interese și abilități, elaborarea unui plan de dezvoltare personală, joc de rol, tehnici de comunicare 

CLUBUL MESERIILOR 
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pentru interviuri, completarea CV-ului, scrisoare de intenție, scrisoare de mulțumire. Elevilor li se 

vor oferi surse de informare la locul de muncă, oportunități de găsire a unui loc de muncă. Pentru 

fiecare student, se va completa un dosar de consiliere. În fiecare club JOB vor fi organizate cursuri 

de educație antreprenorială, în care elevii vor afla mai multe despre mecanismele pieței, procedurile 

administrative - juridice și fiscale - pentru înființarea unei afaceri și aspectele practice ale 

dezvoltării unei afaceri. Aspectul practic va fi elaborarea unui plan de afaceri, dar și realizarea 

firmelor de exerciții care să permită elevilor să experimenteze cum să înființeze o companie, 

operarea diferitelor departamente din cadrul companiei, politica de marketing etc. La final , poate fi 

efectuată o competiție de plan de afaceri, elevii care lucrează pe grupuri. Planurile de afaceri 

câștigătoare pot fi acordate de firme partenere și școli 

 

7. Rezultate aşteptate: 

Atragerea cât mai multor elevi posibil la școlile vocaționale / profesionale; Stimularea 

intereselor în deschiderea propriei afaceri; Crearea capacității de luare a deciziilor și luarea 

măsurilor adecvate în situații specifice; Asumarea responsabilităților; Dezvoltarea capacităților și 

dezvoltarea propriului plan de afaceri în funcție de profilul de formare profesională; 

 

8. Impactul asupra grupului ţintă: 

    Impactul asupra grupului țintă a fost evaluat pe baza chestionarelor de auto-cunoaștere: 

testul de devalorizare a Olandei, testul de aptitudini, analiza SWOT și, nu în ultimul rând, metodele 

psihologului Mihai Zlate Cine sunt eu? Cunoașterea de sine este importantă atunci când elevii 

doresc să înțeleagă tipul de activități și carieră care îi vor oferi nivelul de satisfacție profesională pe 

care îl doresc. Activitățile trebuie să țină seama de calitățile personale ale elevilor, de problemele pe 

care le interesează și de lucrurile la care sunt buni, atât în școală, cât și în activitățile și hobby-urile 

timpului liber. Este la fel de important ca elevii să-și dea seama că sunt unici și că este absolut 

normal ca tipul de activitate care se potrivește prietenilor lor să nu îi intereseze. Găsirea locului 

potrivit pe piața forței de muncă este esențială, dar nu se întâmplă automat și elevii trebuie să aibă 

posibilitatea de a reflecta și analiza experiențele lor, precum și de a-și dezvolta încrederea în 

propriile abilități. Dorința de a învăța ceva nou și probabil diferit de școală a fost principalul motiv 

care a condus elevii să participe în principal la activitățile clubului de joburi; Curiozitatea de a 

învăța cum să dezvolte o afacere; utilitatea și noutatea cunoștințelor, relația cu profesorii și 

consilierii implicați sunt factori posibili care ar putea explica intenția de a schimba opțiunile școlare 

și / sau profesionale ale elevilor implicați în activitățile proiectului. 

 

9. Sustenabilitateaeste asigurată prin crearea de tradiții legate de eveniment, prin selectarea 

celor mai eficiente metode de promovare, adoptare a celor noi și îmbunătățirea metodelor existente 

pentru obținerea unui rezultat mai eficient în fiecare an. 

 

10. Feed-back. Activitatea a fost bine primită de elevi și apreciată ca fiind benefică 

experiența lor, admițând că le-a făcut să se gândească mai serios și responsabil față de liceul pe care 

l-ar alege sau profesia lor viitoare.  
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11. Diseminarea evenimentului/impact. Articole în ziare despre eveniment; Actualizarea 

paginii web și a paginii Facebook a liceelor, școlilor medii și a Inspectoratului Școlar Județean Alba 

pentru promovarea tuturor activităților desfășurate. 

 

12. Concluzii:  Găsirea locului potrivit pe piața forței de muncă este esențială, însă nu se 

întâmplă automat și elevii trebuie să aibă posibilitatea de a reflecta și analiza experiențele lor, 

precum și de a-și dezvolta încrederea în propriile abilități. Utilitatea și noutatea cunoștințelor, 

relațiile cu profesorii și consilierii implicați sunt factori posibili care ar putea explica intenția de a 

schimba opțiunile școlare și / sau profesionale ale elevilor implicați în activitățile proiectului. 

Crearea unui club de job-uri în cadrul liceului a dus la schimbări în modul în care familia se va uita 

la școala profesională și profesională și mai ales la opinia specialistului în consiliere. Faptul că 

accesul la clubul de job-uri se face într-un mod organizat, activitatea de învățare se desfășoară 

diferit decât în mod clasic, a dus la o schimbare în comportamentul elevilor. Cine și-a îmbunătățit 

capacitatea de a-și gestiona mai eficient timpul și resursele în timpul activităților lor continue. 

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, familiarizarea cu planul de afaceri, dezvoltarea și 

creșterea încrederii în abilitățile și capacitățile proprii vor deschide cu siguranță calea către 

promovarea educației EFP. 

 

GERMANIA 

 
 

 

Metoda este propusa de BildungsgesellschaftmbHPritzwalk, Germania 

 

 1. Context general  

 Formarea combinată (numită şi formare în parteneriat) reprezintă cooperarea companiilor 

individuale în formare. Companiile în asociație se completează reciproc în pregătirea profesională 

practică, în cazul în care societatea care se angajează la formare nu poate transmite un anumit 

conținut datorită proceselor sale de producţie.Parteneriatele de formare sunt, astfel, o formă 

specială de învățare prin colaborare. Învățarea în parteneriate de formare are avantaje pentru 

cursanți și pentru companiile implicate: Prin promovarea abilităților profesionale și sociale și 

cunoașterea unei game largi de activități profesionale, acestea contribuie la dezvoltarea mobilității 

și flexibilității locurilor de muncă. 

 Deși termenii de învățare prin cooperare și co-educație în conformitate cu Legea formării 

profesionale provin din contextul învăţământului dual, ele pot fi, de asemenea, asociate din 

perspectivă internaţională reţelelor de învăţare. Acest lucru se întâmplă pe de o parte, din cauza 

rețelei tot mai mari a proceselor de muncă și de afaceri în cadrul firmelor și între firme (de 

exemplu, rețelele de furnizori). Pe de altă parte, servește pentru îmbunătăţirea coordonării și 

creării de rețele de oportunități educaționale publice (de exemplu, „regiune de învățare“). 

Clasificate din acest punct de vedere, parteneriatele de formare și între şcoli reprezintă planuri 

compatibile la nivel internațional, cu un grad ridicat de formalizare. 

 

Formare combinată 
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2. Context specific  

 Formarea profesională inițială - formare comună, în conformitate cu directiva comună a 

MASF și MLUL privind promovarea „Programului de formare calificată în sistemul comun“ în 

landul Brandenburg. Aceasta este o ofertă pentru companiile care doresc să pregătească ucenici, 

dar nu sunt în măsură să acopere tot conținutul de formare practică din motive de capacitate, 

costuri, echipamente sau personal. Pentru aceste companii, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

oferă formarea comună prin punerea în aplicare a conținutului de formare dorit, ca un serviciu de 

înaltă calitate. 

 

3. Scopul activității 

 Scopul este acela de a permite companiilor mai mici și, în special, foarte specializate, de a 

instrui specialiști. Tinerii sunt cei vizaţi pentru programele de ucenicie. Educația Verbund este 

astfel o oportunitate pentru companii și ucenici, în același timp. 

 

4. Obiective generale:  

 Adoptarea conținutului coordonat de formare pentru a promova formarea în cadrul 

companiei. Toate serviciile sunt adaptate individual la dorințele și cerințele companiei. 

 

5. Obiective specifice  

Pentru următoarele profesii, putem oferi servicii de instruire integrate.  

 lăcătuș mecanic (m / f) 

 mecanic în industrie(m / f) 

 mecanic de construcții (m / f)  

 mecanic unelte de tăiere  

 specialist în tehnologia metalelor  

 metalurgist (m / f)  

 operator mașini și de fabrică 

 Asistent de Management  

 funcționar industrial (m / f)  

 Vânzător (m / f) - femeie / om de afaceri în comerțulangro și extern 

 bucătar, (m / f) 

 specialist în catering 

 tehnician electronist pentru tehnologia de automatizare  

 tehnician electronist pentru inginerie industriala 

 tehnician Mecatronică 

 

6. Grup țintă 

 Ucenicii cu un contract de formare în companii din landul Brandenburg. Cei mai mulţi 

dintre ei sunt tineri cu meserii ce implică metalul, electricele și comerțul. 
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7. Echipa de implementare 

 formatori și profesori experimentați cu calificări profesionale ca ingineri, maiștri, 

tehnicieni, economiști, profesori. 

 

8. Perioada de implementare 

Până la 280 la 300 de zile de stagiu posibil în timpul perioadei de formare (max. 60% din 

perioada totală de formare în Verbund) 

 

9. Pregătirea activității 

 Un parteneriat de formare formează o rețea regională de companii, dacă este posibil, cu 

școala profesională, pentru a permite formarea profesională completă și atractivă într-o profesie sau 

într-un domeniu ocupațional. 

 Școlile profesionale pot juca un rol important în stabilirea și menținerea unor parteneriate de 

formare. Școala profesională sau centrul profesional regionalpot fi centrul în rețea, ca responsabili 

ai formării cooperative profesionale în parteneriat. Această sarcină aduce noi provocări pentru 

profesorii din învățământul profesional. 

 Pe de altă parte, este important să se identifice nevoile și partenerii potriviți pentru un 

parteneriat de formare, pentru a stabili o cooperare care să gestioneze adecvat procesele și 

activitatea în parteneriat. 

 Formarea unui parteneriat de formare poate fi în mod ideal descris în următoarele etape: 

Inițiativa de demarare a parteneriatului 

Căutare de parteneri pentru parteneriat de formare 

Contactarea partenerilor posibili 

Pregătirea și desfășurarea înființării 

Compararea intereselor operaționale 

Prezentarea planului de acțiune 

Evaluarea potențialului de formare alcompaniilor 

Definirea responsabilităților  

Stabilirea unui grup de lucru  

În primul rând, găsirea companiilor care pot participa la o astfel de cooperare. Discuțiile 

premergătoareunei invitații oficiale la o întâlnire de înființare poate juca un rol catalizator important 

în ceea ce privește dorințele, preocupările și obstacolele care vor fi incluse într-un astfel de 

parteneriat de către partenerii implicați. Astfel, inițiatorul devine treptat conștient de problemele și 

perspectivele unui parteneriat de formare în legătură cu o profesie și întreprinderile existente în 

regiune. 

 

10. Descrierea activității 

 În Germania, parteneriatele de formare pot fi clasificate în patru forme de bază: consorțiul 

de formare, contractul de pregătire, asociația de formare și compania principală cu companiile 

partenere (ITB, 2006). În plus, există o serie de alte forme mixte în practică. În general, sunt 

preferate formele de organizare nebirocratice și adaptate la caracteristicile regionale. 

De asemenea, este posibilă formarea unei rețele transfrontaliere(GVA). 
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 În proiectul pilot cu companiile partenere, compania inițiatoare/principală (societate-

mamă) încheie contractele de formare. Secțiuni individuale pe care compania lider nu le poate 

acoperi în pregătire din cauza proceselor sale de producție sunt predate elevilor în companiile 

partenere. Compania principală își păstrează responsabilitatea globală și, de asemenea, suportă 

costurile. În acest scop, se încheie un acord de cooperare. Scopul companiei principale de a angaja 

ucenici care să efectueze ucenicia cât mai mult posibil, este justificarea inițierii acestei rețele de 

formare. Companiile partenere sunt interesate de îmbunătățirea capacității lor proprii de formare 

prin schimbul de experiență și utilizarea spațiilor companiei lider. Fără efortul unei formări 

complete companiile partenere nu își pot asigura forța de muncă, deoarece nu este exclus ca în 

timpul formării să apară contacte cu întreprinderi partenere, ceea ce poate duce la o angajare 

ulterioară. În cele mai multe cazuri, compania principală pregătește elevi dincolo de propriile 

nevoi. Forma de cooperare este un contract între compania principală și partenerii individuali.  

 Părți ale formării profesionale pot fi organizatecu finanțare din partea companiei de 

formare în companiile partenere. Astfel de contracte pot fi atribuite altor companii sau centre 

educaționale. Contractele de ucenicie se încheie cu societatea-mamă, care presupune, de 

asemenea, că ucenicii vor fi remunerați. Un motiv pentru această procedură este extinderea 

flexibilă, pentru a compensa fluctuațiile operaționale ale capacității de formare. Astfel, societatea-

mamă poate antrena mai mulți stagiari sau personal debutant, iar compania externă centrului de 

formare poate utiliza în mod eficient capacitățile de formare existente. Forma de cooperare 

dictează metodologia de formare. 

 Un consorțiu de formare este alcătuit din mai multe întreprinderi mici și mijlocii (IMM-

uri), fiecare angajând ucenici care se deplasează la întreprinderile învecinate pentru anumite 

conținuturi pe care propria lor afacere nu le poate oferi (principiul rotației). Cu toate acestea, 

aceste conținuturi pot fi, de asemenea, preluate de centre educaționale sau instituțiide 

învățământ. Motivul din spatele consorțiului de formare este faptul că companiile lucrează 

împreună pe picior de egalitate și își pregătesc proprii stagiari. Forma de cooperare a acestui 

model compozit o reprezintă acordurile de cooperare reciprocă. 

 Companiile individuale înființează o organizație (de exemplu eV) în scopul formării, care 

își asumă sarcinile organizatorice, în timp ce societățile-mamă efectuează instruirea. Asociația de 

formare încheie, de obicei, contractele de formare. Organele asociației sunt adunarea generală și 

consiliul de administrație, care preia funcția de management. Drepturile și obligațiile membrilor 

sunt reglementate printr-un statut. Costurile suportate pentru gestionarea, alocația de formare, 

taxele de examen, etc., pot fi obținute prin taxe de membru, subvenții (de exemplu de la stat sau de 

guvernul federal) sau prin donații. Acest aspect justifică necesitateagestionării activității asociației 

de către un director general. Forma de cooperare este fundamentul asociației. 

 Un parteneriat de formare formează astfel o rețea regională de companii, dacă este posibil, 

în parteneriat cu o școală profesională, pentru a permite formarea profesională completă și 

atractivă într-o profesie sau un grup ocupațional. 

 Școlile profesionale pot juca un rol important în stabilirea și menținerea unor parteneriate 

de formare. Școala profesională sau centrul de formare profesională regional pot reprezenta 

centrul rețelei, ca responsabili deformarea profesionalăcombinată în parteneriate de 

formare. Această sarcină aduce noi provocări pentru profesorii din învățământul profesional. 
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Este important să se identifice nevoile și partenerii potriviți pentru un parteneriat de formare, 

pentru a stabili un parteneriat și să se modereze procesele și activitatea în parteneriat. 

 

11. Locații 

 În formarea prin colaborare, o companie care nu poate susține toată formareași se alătură 

uneia sau mai multor companii partenere pentru a instrui împreună tinerii. Responsabilitatea 

generală pentru formare revine companiei coordonatoare, care încheie contractul cu elevul și 

plătește indemnizația de formare. Elevul trebuie să lucreze și să învețe pe o perioadă de cel puțin 

șase luni de ucenicie. Parteneriatele pot fi încheiate între companii, dar, de asemenea, între o 

companie și un furnizor de servicii de învățământ. 

Calificări suplimentare 

 - Digitalizarea (Industrie 4.0 / Educație 4.0) 

 - Bazele prelucrării cu laser 

 - Robotica 

 - Sudor calificat (Libo, gaz, WIG, MAG)- Fără certificat 

 - strunjire CNC, frezare CNC 

 - Engleza tehnică  

- Afaceri 

 

12. Resurse 

 Acest tip de educație-Verbund este finanțată prin mijloace financiare ale Fondului social 

european, care stă la baza subvențiilor naționale și locale ale ministerelor responsabile. 

 

13. Rezultate așteptate 

Avantaje pentru stagiar / ucenic  

 beneficiază de formare de bază de calitate 

 dobândirea de cunoștințe specifice în conformitate cu competențele operaționale vizate  

 pregătire pentru examen în ore de predare separate 

 competența profesională, metodologică și socială ridicată 

 realizarea formării în conformitate cu dorințele companiei  

Avantaje pentru companii 

 Ajutor suplimentar în realizarea sarcinilor de lucru în cadrul companiei 

 Sprijin pentru formare 

 Avantaje în managementul aspectelor financiare, în serviciul contabilitate 

 Sprijin financiar pentru formarea de colaborare în conformitate cu Directiva CFI  

 Calitatea formării profesionale 

 Realizarea intensivă a formării de bază a personalului  

 

14. Sustenabilitatea 

 Formarea integrată poate fi utilizată în toate fazele de formare profesională duală: de la 

formarea practică de bază până la pregătirea examenului. Aceste măsuri sunt oportunități majoriîn 

asigurarea personalului calificat pentru companii. Pentru a crește atractivitatea programelor lor de 

formare duale, companiile pot oferi, de asemenea, potențialilor solicitanți posibilitatea calificării 
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pentru locuri de muncă digitale suplimentare sau inter-profesionale. Acest lucru poate fi planificat 

în prealabilul formării sau integrate ca instrument de promovare și păstrare într-o etapă ulterioară 

în formare. 

 Consultanții rețelei se angajează la crearea asociațiilor tradiționale de instruire în cadrul 

grupurilor profesionale. În acest sens, acestea se bazează pe modele deja stabilite în anumite 

sectoare și în curs de dezvoltare în altele noi, în conformitate cu nevoile companiilor 

formatoare. Marele avantaj al biroului Verbund este reprezentat de consultanții care lucrează în 

diferite sectoare. Acest lucru le permite să asigure parteneriate creative suplimentareîntre 

companii, dacă acestea servesc scopului educațional respectiv. Colaborarea strânsă cu 

departamentele de formare ale domeniilor economice în ceea ce privește conținutul profesional 

este indispensabilă, de asemenea, pentru a îndeplini cerințele pentru susținerea financiară a 

rețelelor, pe care autoritățile publice le-au pus la dispoziție de ani de zile. 

 

15. Feedback 

Ucenicii completează un chestionar de feedback de două ori pe an sau după fiecare modul 

de calificare. 

 

16. Diseminarea  

 Este foarte clar că stabilirea, identificarea și gestionarea parteneriatelor de formare este o 

sarcină care poate fi într-adevăr foarte profitabilă pentru toți cei implicați, dar, de asemenea, 

presupune un anumit efort, care trebuie să fie distribuit în mod inteligent între actorii formării 

profesionale, profesorii din învățământul profesional pot juca un rol important aici. 

 În proiectul de cercetare internațional workplace-learning-partners.org , s-a încercat 

transferul instrumentelor și conceptelor din contextul german ca exemple de bună practică în rețele 

de companii. De exemplu, instrumentul „Learning Achievement Review“ permite elevilor și 

personalului de instruire să se documenteze și să reflecteze asupra experiențelor de învățare 

anterioare în rețelele inter-companii. 

 motivarea companiilor mai mici să se implice în formarea profesională 

 îmbunătățirea calității formării la locul de muncă în cadrul companiei formatoare  

 îmbunătățirea perspectivelor profesionale ale cursanților prin conferirea de calificări 

suplimentare 

 Ca un exemplu: Din 2014, 7.000 de contacte cu firme, bresle și asociații au condus la 

circa 324 contracte de formare încheiate numai în capitala Berlin. 105 companii au demarat 

formarea cu sprijinul consultanților rețelei. Alții au putut să-și extindă oferta și sunt acum 

formatori în calificări suplimentare. 

 Întreprinderile mici și mijlocii din toate sectoarele economiei pot beneficia de noua 

ofertă. Acesta se adresează atât întreprinderilor tradiționale, cât și companiilor tinere și start up-

urilor din industrie și comerț, comerț, industria hotelieră și catering, economia digitală, industria 

creativă și mass-media, asistența medicală, sectorul de servicii și profesii liberale . 

 Condiția primară este că ei să decidă să formarea talente promițătoare în parteneriat cu o 

altă companie sau furnizor de servicii, în cazul în care nu toate competențele pot fi predate în 

cadrul companiei, în conformitate cu reglementările de formare pentru profesia respectivă. 
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ITALIA 

 

 

Metoda este propusă de Instituto ProfessionaleIndustria e Artigianato 

“L. Santarella”, Bari, Italia 

 

1. Context general 

 Școlile profesionale sunt introduse în tipologia școlilor care permit accesul direct în mediul 

muncii, bazată în principal pe activități de laborator. Această idee nu relevăde multe ori aspectul 

creativ pe care îl poate avea și o formare profesională, ducând la pasivitate din partea elevului. În 

plus, pe parcursul formării, atenția lor se concentrează în principal pe activitățile profesionale și pe 

abilitățile standardizate. 

Deci, este dificil să se stimuleze aspectul creativ al profilurilor profesionale. Trebuie să luăm în 

considerare următoarele aspecte: 

 Munca manuală este și o activitate intelectuală. 

 Muncitorul poate fi inovator și generator de dezvoltare. 

 Proiectul oferă posibilitateainovării în întreaga regiune. 

 

2. Context specific 

 Activitatea poate stimula concurența pozitivă; 

 Elevii și profesorii colaborează pentru a atinge același obiectiv: să câștige competiția; 

 Școala devine laborator de idei și de instrumente noi. 

 

3. Scopul activităţii 

Obiectiv general: Ajutarea elevilor din școlile gimnaziale care doresc să își folosească 

talentele și creativitatea să aleagă o școală profesională. 

Obiective specifice: 

O1 - creșterea vizibilității școlii profesionale la nivel local și regional 

O2 - identificarea și punerea în practică a abilităților de creație, nu doar a celor de lucru 

manual  

O3 - conștientizarea posibilităților de accedere la studii universitare a elevilor din 

învățământul profesional 

O4 - oferirea de metode variate de învățare 

 

4. Grup ţintă 

 Elevii din clasa a VII-a din școlile gimnaziale, profesorii consilierii școlari și profesorii 

care contribuie semnificativ la consilierea șiorientareaelevilor. 

 

5. Echipa de implementare 

 Responsabilul de consiliere și echipa sa; 

 Profesori motivați și calificați, pentru diseminarea în școlile gimnaziale; 

Competiţia „Meserii creative” 
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 echipă tehnică, formată de profesori de discipline profesionale ale fiecărui profil, 

realizează produsele propuse de elevi (tricou, bijuterii, pungi, clipuri video etc.); 

 echipă tehnică care diseminează competiția pe Facebook și administrează paginile web. 
 

6. Perioada de implementare: Ianuarie - mai 
 

7. Pregătirea activităţii 

Consilierul școlar pregătește un anunț de concurs care este publicat pe site-ul școlii și 

transmis tuturor școlilor gimnaziale. Profesorii din învățământul gimnazialsunt informați și 

încurajeazăelevii să participe la concurs. 

Competiția este pentru toți elevii din clasa a VII-a de gimnaziu. Acei elevi care doresc să participe 

la concurs trimit un e-mail cu ideea pe care doresc să o realizeze pentru următoarele secțiuni: 

a. Creații audiovizuale: crearea unui film scurt; Realizarea unei fotografii profesionale; 

b. Produse electronice: Invenția și designul / Crearea unui dispozitiv electronic; Crearea unui 

robot sau a unui dispozitiv domotic; produse realizate cu Arduino, Raspberry PI; 

c. Creație artistică: Crearea unui vehicul ușor; Produse fabricate prin reciclarea materialelor; 

Design grafic de bijuterii; Designul și crearea a unuia sau mai multor elemente creativ-

decorativedentare; 

d. Moda și design: realizarea unui accesoriu de modă; Invenția și designul unui șablon care să 

fie folosit pentru pictarea pe tricouri. 

e. Participarea fiecare categorie este gratuită și poate participa doar un elev, un grup de elevi 

sau întreaga clasă.Link: "CREATIVE JOBS” ANNOUNCEMENT on site 
 

8. Descrierea activităţii 

 După evaluarea ideii și a fezabilității sale, școala noastră Santarella oferă posibilitatea 

utilizării laboratoarelorcu ajutorul cadrelor didactice de discipline tehnice pentru realizarea 

produselor/ proiectelor în zilele de sâmbătă, când școlile gimnaziale sunt închise. 

 În luna mai, părinții, elevii, profesorii sunt invitați la evenimentul final, găzduit în 

Auditoriul școlii. Consilierul școlarajută elevii să își prezinte ideea în fața juriului. După 

prezentărileelevilor, juriul evaluează proiectele. Ceremonia de decernare a premiilor constă în 

acordarea a opt burse (câte 500 euro fiecare) pentru acei elevi care decid să se înscrie în școala 

Santarella, vouchere și diverse gadget-uri oferite de sponsori. 

 

9. Locaţii 

 Web 

 Auditorium-ul școlii, atunci când are loc evenimentul public final. 

 

10. Resurse: 

 resurse umane: consilieri școlari, profesori, elevi, juriul alcătuit din reprezentanți din 

domeniul cultural, divertisment, tipografie, modă, asociații meșteșugărești. 

 timp: două săptămâni pentru pregătire, o săptămână de afișare a proiectelor pe Facebook 

pentru votare și o zi pentru evaluarea proiectelorelevilor în timpul evenimentului final. 

 materiale: laptop-uri, videoproiectoare, broșuri. 

 financiare: sponsori, resurse școlare. 

http://www.ipsiasantarella.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=822:bando-di-concorso&catid=27:bandi&Itemid=119
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11. Rezultate aşteptate 

 Creșterea vizibilității școlii noastre și a cursurilor sale profesionale; 

 Elevii și părinții mai bine informați despre oportunitățile oferite de VET; 

 Un număr mai mare de elevi care doresc să participe la școlile VET; 

 Un schimb eficient de bune practici. 

 

12. Sustenabilitate 

Sustenabilitatea este asigurată de sponsorii care susțin evenimentul în fiecare an. 

 

13. Feedback 

Numărul mare de participanți la evenimentul final, creșterea numărului de înscrieri 

aleelevilor, implicarea sponsorilor, o mai bună vizibilitate pe rețelele sociale, entuziasmul 

manifestat de elevi în această experiență reprezintă o bună garanție pentru promovarea școlii 

noastre la nivel regional. 

 

14. Diseminarea evenimentului/impact 

 Actualizarea paginii web și a paginii de Facebook a școlii "Santarella". 

 Postere afișate în diferite școli gimnaziale din regiune. 

 

15. Imagini 
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Activităţi cu părinţii elevilor 

 

 

ROMÂNIA  
 

 

Această metodă este propusă de Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia 

 

1. Context general 

 Părinţii îşi încredinţează copiii şcolilor, pentru îngrijire şi educaţie. Aşadar, este 

responsabilitatea şcolii să asigure consiliere şi orientare familiilor, astfel încât acestea să ia cea mai 

bună decizie pentru copiii lor. În contextul actual, însă, companiile consideră că au un rol important 

în pregătirea elevului pentru locul de muncă şi interesul lor trebuie valorificat şi dezvoltat, prin 

urmare, se doreşte un parteneriat constructiv, pe termen lung, din care să beneficieze toţi actorii 

implicaţi în viaţa şcolară.  

Înţelegând rolul pe care îl are pentru comunitate, şcoala asigură un cadru profesionist şi prietenos 

care încurajează cooperarea şi implicarea tuturor părţilor. Şcoala construieşte legături, cunoştinţe, 

înţelegeri ale problemelor elevilor(materiale, afective, de sănătate etc.). Se creează conexiuni între 

mediul originar al elevilor pe de-o parte şi condiţiile de lucru oferite pe de altă parte.  

 

2. Context specific 

 Când s-a analizat lista de opţiuni la sfârşitul clasei a VIII-a, majoritatea elevilor au plasat 

şcoala noastră printre ultimele în ierarhizarea alegerilor. Aceasta este urmarea firească a faptului că 

nici ei, dar nici părinţii lor nu sunt informaţi despre traseul educaţional oferit de şcoala noastră. De 

asemenea, există puţine informații despre instruirea practică a elevilor, despre reguli şi regulamentul 

specific unor companii. Acesta este motivul pentru care firmele partenere ale şcolii au preluat 

sarcina de a-i informa atât pe elevi, cât şi pe părinţi. Această sarcină se bazează pe principiul că 

viitorii angajaţi trebuie să fie bine pregătiţi, bine informaţi şi dedicaţi profesiei pe care şi-au ales-o.  

 Prin urmare, împreună cu şcoala, operatorii economici sunt pioni centrali pe durata zilei 

familiei VET. Scopul este acela de a aduna în același loc profesori, elevi, oameni de afaceri şi 

părinţi.  

 

3. Scopul activităţii 

Obiectiv general: 

Creşterea numărului de elevi ai educaţiei profesionale şi tehnologice prin îmbunătăţirea 

imaginii şcolii în faţa părinţilor.  

Obiective specifice: 

O1- Facilitarea informării părinţilor despre carierele şi ţelurile VET 

O2- Pregătirea şi dezvoltarea competenţelor profesorilor de a relaţiona cu familiile copiilor 

în vederea orientării şcolare 

O3- Crearea unui dialog constructiv între şcoală–familie- companiile partenere, implicând 

toţi partenerii sociali în formarea tinerei generaţii 

 

ZIUA FAMILIEI VET 
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4. Grupul/grupuri-ţintă 

 Părinţii elevilor VET 

 Elevii VET 

 

5. Echipa de implementare 

 Administraţia şcolii 

 Diriginţii claselor a IX-a 

 Reprezentanţi ai operatorilor economici 

 

6. Perioada de implementare 

Noiembrie-Februarie 

 

7. Pregătirea activităţii 

 stabilirea unui program al întâlnirilor şi un orar, împreună cu diriginţii şi reprezentanţii 

operatorilor economici 

 lansarea invitaţiilor pentru familiile elevilor 

 pregătirea materialelor informative şi a sălilor de clasă în care întâlnirile vor avea loc 

 

8. Descrierea activităţii 

 Ziua Familiei VET este concepută ca o activitate cu părinţii într-un context mai larg, fiind 

prezenţi şi reprezentanţii companiilor partenere, scopul fiind acela de a informa părinţii cu privire la 

practica pe care copiii o vor face în cadrul companiilor pe durata unei săptămâni, într-un loc real de 

muncă. Părinţii sunt rugaţi să îşi pregătească întrebările înainte, astfel încât reprezentanţii firmelor 

să poată formulă răspunsuri simple, inteligibile, explicaţii despre rolul important pe care un curs 

practic îl are pentru elevi. Aceştia vor descrie şi condiţiile de lucru oferite elevului pentru a pune în 

practică ceea ce învaţă la curs. Se vor asigura informaţii despre regulile comportamentale, despre 

suportul financiar, despre oportunităţile de viitor pe care elevii le vor avea etc. 

 Procedura de strângere a întrebărilor de la părinţi şi copii e iniţiată şi facilitată de şcoală, 

concretizându-se într-un dialog real între părinţi şi firme.  

 Practice, fiecare profesor stabileşte întâlnirea, comunicând mai apoi informaţii precum: lista 

de prezenţă, prezentarea şcolii, asigură transmiterea întrebărilor, creează mediul favorabil pentru 

comunicare(ice-breakers, prezentări Power Point, prezentări ale cadrului legislative etc.). Profesorul 

mediază dialogul dintre părinţi şi reprezentanţii firmelor.  

 

9. Locuri de desfăşurare 

 săli de clasă, ateliere de lucru 

 

10. Resurse: 

Resurse umane: profesori, reprezentanţi ai operatorilor economici, directorii şcolilor 

Resurse materiale: videoproiectoare, chestionare, prezentări PowerPoint, hârtie 
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11. Rezultate aşteptate 

Părinţii mult mai bine informaţi despre parcursul educaţional şi oportunităţile oferite de 

instruirea profesională a elevilor VET 

Responsabilizarea părinţilor cu privire la implicarea lor în relaţie cu şcoala şi cu agenţii 

economici, deoarece copiii lor semnează un acord atât cu şcoala, cât şi cu firmele care îi primesc.  

 

12. Sustenabilitate 

Ziua Familiei VET se repetă în fiecare an, pentru fiecare generaţie nouă de elevi VET, 

implicarea financiară venind de la companiile cu care şcoala are parteneriat. 

 

13. Feed-back 

Fiecare director are o listă cu participanţi. Lista este monitorizată, pentru a identifica numărul de 

participanţi, nivelul de satisfacţie în urma informaţilor primate de la agenţii economici.  

 

14. Diseminarea evenimentului/impactul 

 Pe site-ul şcolii, în concordanţă cu legislaţia privind utilizarea datelor personale 

 Pe pagina de Facebook a şcolii 

 

15. Imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această metodă este propusă deBildungsgesellschaftmbH Pritzwalk, Germany 

 

1. Context general  

 Orientarea profesională nu trebuie în primul rând să fie înțeleasă ca o măsură şcolară, ci mai 

degrabă, ea trebuie înțeleasă ca facilitând tranziția de la școală la locul de muncă.Pentru succesul în 

carieră consilierea pentru orientarea profesională este decisivă, chiardacă elevul este deja înscris la 

o formă de învățământ profesional 

 

2. Context specific  

 BerEb este o măsură de consiliere individuală și susținerea tinerilor care au nevoie de 

asistență din partea facilitatorilor de orientare profesională, pentru integrarea în învăţământul 

profesional. Consilierul de orientare profesională al GBG Pritzwalk contribuie în mod semnificativ 

la îmbunătățireași la stabilizarea tranzițieispre învăţământul profesional. 

 

 

 

GERMANIA 

Consiliere pentru orientarea profesională 
(BerEb) 

(BerEb) 
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3. Scopul activității 

 Consilierea pentru orientarea profesionalăeste un proces individual și continuu pentru 

fiecare elev din învățământul profesional care are nevoie individual, și nu în grup, de consiliere într-

o situație concretă.  

 

4. Obiectiv general:  

 Consilierea pentru orientarea profesionalăeste o măsură desprijin individual, cu scopul 

integrării tinerilor în învăţământul profesional. Orientarea profesională ar trebui să contribuie, în 

special, la îmbunătăţirea semnificativă așanselorelevilor de îmbunătățire și stabilizare a 

tranzițieispre învăţământul profesional. Se acordă prioritate integrării în forme de învăţământ 

profesional în cadrul companiilor. Celelalte obiective (de exemplu, finalizarea cu succes cu 

certificat de absolvire, pregătirea pentru formareprofesională şi dezvoltarea aptitudinilor 

profesionale) sunt de asemenea importante şi servesc pe termen lung integrare la locul de muncă. 

  

5. Obiective specifice 

Orientarea profesională sprijină tinerii care au nevoie de consiliereîn alegerea unei cariere: 

 obţinerea diplomei de absolvire a ciclului gimnazial; 

 cei cu probleme personale 

 găsirea unei meserii potrivite 

 înscrierea pentru ucenicie 

 consiliere pe perioadatranziţie de la școală la formarea profesională 

 contractul de ucenicie 

Forma pe care o ia procesul de orientare profesională este stabilită împreună cu elevii luând 

în considerare punctele forte, interesele și abilitățile elevilor. 

 

6. Grup țintă 

 Elevii din ciclul gimnazial.  

 Finanțarea se adresează tinerilor care întâmpină dificultăți în finalizarea învățământului 

gimnazial și / sau de a accede în învăţământul profesional. Doar elevii care doresc să obţină o 

diplomă sau un certificat echivalent de absolvire sunt incluşi. Având în vedere posibilitățile de 

finanțare ale orientării profesionale (conținut și durată), se poate presupune că vor putea fi luate în 

considerare premisele individuale ale elevului pentru începerea formării profesionale. 

 

7. Echipa de implementare 

 O condiție esențială pentru succesul acestei măsuri este personalul tehnic calificat și cu 

experiență.Alegerea personalului trebuie să corespundă cantitativ și calitativ cu 

specificațiile. Formatori calificați, consilieri sociali calificați, specialiști și directori cu experiență 

profesională. Tinerii primesc consiliere completăprin orientarea profesională (BerEb). Acest lucru 

este rezultatul colaborării strânse întreprofesorii și consilierii Agenției de ocupare a forțelor de 

muncă. 

 O condiție esențială pentru succesul orientării profesionale este echipa tehnică 

calificată. Consilierii de orientare profesională sunt angajați permanenți care, datorită experienței 

lor profesionale și de viață, tratează cu responsabilitate tinerii care au nevoie de consiliere.  
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 Pentru a deveni consilier de orientare profesională este necesară o diplomă sau un certificat 

profesional. Sarcinile consilierului necesită abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de 

organizare și o atitudine centratăpe client. 

Şcoli partenere: 

• Freiherr von Rochow Schule in Pritzwalk 

• Oberschule Glöwen in Plattenburg 

• Oberschule Wittenberge in Wittenberge 

 

8. Perioada de implementare 

 Consilierea individuală începe deja în cursul anului înainte de absolvire și continuă până în 

primul an de formare sau, dacă este necesar, pe parcursul unei perioadede tranziţie. 

 Consilierea individuală începe,de obicei, încă din clasa pregătitoare. Dacă după terminarea 

ciclului gimnazial nu se reușește tranziția către învăţământul profesional, companiile demarează 

orientarea profesională în sprijinul participantului, cu condiția ca formarea profesională să fie încă o 

opţiune. Consilierea continuă, de obicei, şi în perioada iniţială de formare profesională. 

 

9. Pregătirea activității 

 Selecția participanților are loc prin colaborare între profesor și consilierul de carieră 

responsabil. În cazul în care un debutant lucrează deja la școală, el sau ea poate fi implicată în acest 

proces. Acest lucru se poate aplica, de asemenea, asistenţilor sociali din școală / educatori precum și 

persoane de contact pentru persoanele apte de muncă care au nevoie de asistență sau membri ai 

grupurilor cu nevoi. Consilierea pentru orientarea profesională este voluntară. Elevul trebuie să se 

aibă acordul sau consimțământul părintelui sau tutorelui pentru prelucrarea datelor, chiar din timpul 

analizei nevoii de eligibilitate a elevului respectiv. Criteriul decisiv pentru selectarea participanților 

este nevoia individuală specifică de consiliere. Gradul de risc școlar, deficitul de competențe de 

bază, barierele lingvistice și barierele în calea integrării sunt factori decisivi pentru a decide care 

elevii vor fi susținuți în cazul unui număr insuficient de locuri eligibile. Dacă se poate, ar trebui 

utilizat în acest proces și rezultatul unei analize de potenţial. Decizia (finală) privind participarea la 

programul de consiliere revine agenției de ocupare a forțelor de muncă responsabilă. 

 

10. Descrierea activității 

 La începutul proiectului, consilierul de orientare profesională trebuie să elaboreze și să 

actualizeze planurile de sprijin individuale pentru fiecare participant, pe baza informațiilor 

disponibile la momentul angajării și determinarea poziției în companie. Acest lucru trebuie discutat 

cu participantul atât la momentul pregătirii inițiale, precum și în timpul actualizării, și trebuie să îi 

fie raportat. 

 În plus, serviciile de orientare, care au fost furnizate până în prezent, precum și alte servicii 

de consiliere specifice planificate care derivă din actualizarea nevoilor de dezvoltare individuale, 

trebuie să fie documentate. Este important să se mențină legături strânse și săse coordoneze între ele 

cu toate părțile interesate, în special cu consultantul. În măsura în care discuțiile cu consilierul 

profesional sau consilierul Reha / SB și, dacă este cazul, cu alți părți interesate, rezultatele trebuie să 

fie documentate în vederea planificarea finanțării. 
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O sarcină esențială a consilierului de orientare profesională este stabilirea unei relații personale cu 

fiecare participant supravegheat de el. În toate etapele de consiliere trebuie să se ofere consultanță 

continuă și formare comportamentală. În consiliere se vor implica nu numai partenerii rețelei, ci și 

părinții. Pe parcursul întregului proces de orientare profesională sunt diferite etape, ca de exemplu, 

intervenție în caz de criză, gestionarea conflictelor și prevenirea dependenței sau, pentru 

participanții cu handicap, asistență în ce priveștehandicapul lor. O parte din consilierea permanentă 

și din formarea comportamentală este reprezentată de dezvoltarea și promovarea competențelor 

cheie în forma lor de competențe inter-profesionale, cu scopul de a face pe participanți conștienți de 

cererile în creștere ale z. B. în domeniul auto-organizării și rezolvarea 

problemelor din câmpul muncii. În special, următoarele aspecte 

trebuie să fie cuprinse în procesul de orientare profesională: 

 competențe personale (de exemplu, motivația, performanța, 

dar, de asemenea, imaginea de sine, auto-evaluarea, 

încrederea în sine, deschiderea, aprecierea valorilor) 

 competențe sociale (de exemplu, abilități de comunicare și 

competențe lingvistice, cooperare / lucru în echipă, abilități de 

conflict, empatia) 

 aptitudini metodologice (de exemplu, rezolvarea problemelor, organizarea muncii, tehnici de 

învățare, clasificare și evaluare a cunoștințelor) 

 deprinderi de viață practice (de exemplu, care se descurcă cu autoritățile, cu banii, igiena, 

programul de lucru de zi cu zi, utilizarea transportului public, cumpărături, auto-suficiență, 

ținută, activități de petrecere a timpului liber) 

 competențe interculturale (înțelegere și toleranță pentru și în relațiile cu alte culturi, tradiții 

și religii) 

 

11. Locații 

Dacă elevul a fost integrat în învățământul profesional, consilierea are un rol decisiv pentru 

reușitaorientăriiprofesionale. Altele obiective (de exemplu, prevenirea cu succes a abandonului 

școlar, formare și calificare profesională) sunt de asemenea importante și servesc scopului integrării 

permanenteîn câmpul muncii. 

 

12. Resurse 

• calculatoare 

• Laptop-uri 

• hârtie  

• instrumente de scris 

 

13. Rezultate așteptate 

a) Realizarea absolvirii 

Scopul este ca participantul să reușească să absolve ciclul gimnazial. 

În special,consilierea pentru orientarea profesională trebuie să abordeze următoarele aspecte: 

 identificarea cauzei dificultăților școlare la nivel individual 

 identificarea competențelor (prin intermediul unei analize de potențial) 
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 organizarea serviciilor de orientare profesională (cum ar fi meditații, sprijin în învățarea 

limbii) 

 Suport pentru problemele de la școală, la locul de muncă în contact cu școala / profesori și 

părinții 

 consilierea parentală (transparența planului de sprijin individual) 

 asistența în situații problematice (de exemplu, intervenție încaz de criză) 

b) Suport de orientare în carieră și alegerea carierei 

Scopul este de a dezvolta și consolida o perspectivă profesională adaptată la competențele 

individuale ale participantului. Aceasta include, de asemenea, revizuirea deciziilor de alegere a 

carierei, eventual, deja realizate. 

În acest scop, consilierea pentru orientarea profesională, în strânsă consultare cu specialiștii BA 

trebuie să realizeze următoarele: 

 Sprijin individual în procesul de alegere a carierei, în plus față de orientarea în carieră și în 

pregătirea alegerii carierei în școli, relaționarecu agenția de ocuparea forței de muncă și alți 

actori (de exemplu, sprijin în căutarea de informații / achiziții), media) 

 Ghid pentru proiectarea activă și documentarea procesului de alegere a carierei dacă este 

posibil, cu ajutorul pașaportului de orientare profesională sau altor instrumente similare. 

 Asistență în punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul consultării cu expertul 

consultativ al agenției de ocuparea forței de muncă. 

 Asistenta în decizia de alegere a carierei (de asemenea, prin intermediul selecției, plasării, 

pregătirii și urmăririi stagiilor) 

 Susținerea participantului în evaluarea calificărilor sale personale (înclinație, adecvare și 

capacitatea) în raport cu cerințele de ocupații și activități 

 Dezvoltarea de strategii de implementare 

c) Locuri de formare 

Scopul este de a sprijini participanții la procesul de angajare prin utilizarea serviciilor oferite 

de către școală și Agenția de ocupare a forței de muncă precum și furnizarea de sprijin individual în 

găsirea unei oportunități de ucenicie, cu scopul de a realiza integrarea în formarea 

profesională. Participantul trebuie să fie motivat să caute în mod activ o ucenicie. El ar trebui să fie 

capabil în mod independent, de asemenea, de a aplica la piața generală de formare și să-și prezinte 

punctele forte, cunoștințele și abilitățile în consecință. 

În acest scop, orientarea profesională are următoarele sarcini, în special: 

 Furnizarea de informații cu privire la piața regională și, eventual, la nivel național de 

formare și ocuparea forței de muncă 

 Identificarea posibilităților de căutare a stagiilor (oferte online, presa de zi cu zi), precum și 

propunerea de posturi vacante, în cooperare cu Agenția de ocupare a forței de muncă 

 Consolidarea eforturilor proprii ale participanților 

 Dezvoltarea auto-marketingului și strategiilor de aplicare (luând în considerare, de 

asemenea, eforturile anterioare de aplicare nereușite) 

 formare aplicării active (inclusiv reguli de comportament, limbajul corpului, formare de 

comunicare) 

 Suport pentru aplicații prin telefon / e-mail / Internet / e-mail 



 

 

 

 
 

 

 

111 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 

 

 

 Practica standardelor actuale pentru întocmirea documentelor de aplicare scrise 

Asistarea în crearea de documente complete, aplicații individualizate cu fiecare participant, 

astfel încât aceștia să le poată ajusta în funcție de oferta de locuri de muncă 

Pregătirea interviurilor pentru locurile de muncă și proceduri de testare. 

Informații despre aplicanți și posibilitățile de sprijin financiar. 

 

14. Sustenabilitate 

Sustenabilitatea este asigurată prin 

 integrarea în formarea profesională, continuând să sprijine participanții, chiar și după 

părăsirea școlii de învățământ general. 

 stabilizarea participantului în relația de formare, în scopul de a realiza o integrare durabilă 

 promovarea aptitudinilor profesionale și sociale și favorizarea dezvoltării participantului în 

raport cu cerințele de lucru și a mediului de viață. 

 

15. Feed-back 

 Baza pentru succesul orientării profesionale este dezvoltarea personală și încrederea 

elevilor. Consilierii de orientare profesională lucrează îndeaproape cu profesorii de la clasă și 

desemnează pe cei cu consilierii de orientare profesională Agenției Federale a Muncii. În plus față 

de profesorii de la clasă, consilierii constituie legătura principală cu parteneri de cooperare ai 

BerEb. Companiile și camerele sunt, de asemenea, parteneri importanți în rețeaua BerEb. 

 

16. Diseminare/Impact 

Promovarea acestor măsuri sau acestui program de orientare profesională începe în școli, 

chiar și în momentul de orientare timpurie profesională în clasele 7-10, în toate școlile din 

Republica Federală. Pe lângă elevi sunt invitați să vorbească și părinții și asistenții sociali. În plus, 

agenția de ocupare a forței de muncă are o funcție de orientare. 

 

17. Imagini 
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CAPITOLUL 3 
IMPLEMENTAREA BUNELOR PRACTICI 
 
Realizat de: Inspectoratul Școlar Județean Alba (RO), 

Consiliul Județean Alba (RO), ManCom GmbH (GE), 

Umbria Training Center (IT), Liceul Tehnologic 

“Alexandru Domsa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic, 

“Timotei Cipariu” Blaj (RO) 

 

3.1 Implementarea bunelor practice în țările partenere 

 

 În acest capitol sunt prezentate exemple de bune practici în implementarea de către fiecare 

țară parteneră, a metodelor propuse de instituțiile din celelalțe 2 țări partenere din cadrul 

proiectului. Acest capitol conține 6 exemple de bune practici, utilizate în analiza rezultatelor 

obținute în implementările și concluziile formulate. 

 

ROMANIA – Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, Blaj 

 

Metoda “CONSILIEREA ELEVILOR DIN CLASELE a VII-a și a VIII-a” 
(de la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

Editată de Lațiu Camelia Lucia și Tomuș Doina Elena 

 

Topicul 

Promovarea ofertei școlare a fost una dintre prioritățile noastre permanente de mai mulți 

ani. Pentru o mai bună informare și consiliere a părinților care își vor înscrie copiii în clasa 

pregătitoare, în anul școlar 2019-2020 este necesar să se organizeze activități vizând prezentarea 

ofertei educaționale, realizările elevilor și profesorilor, proiectele școlare și extrașcolare. 

Într-un context educațional, adesea confundat și copleșit de cele mai diverse probleme, 

școala noastră pune în practică o abordare educațională de calitate, menită să asigure atingerea 

standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un mediu fizic și psihic de 

securitate. 

Liceul nostru are toate condițiile pentru ca 

elevii să învețe cu atenție și să dezvolte 

abilități profesionale, tehnice și de abilități 

care să le permită să funcționeze cu succes ca 

adulți într-o societate democratică. O gamă 

largă de activități extracurriculare și 

extrașcolare vor valorifica și dezvolta talentele 

și interesele copilului și vor contribui în mod 

esențial la modelarea acestuia ca o 

personalitate echilibrată și armonioasă capabilă să trăiască într-o lume modernă și multilaterală. 
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Domeniul și tipul de educație: educație pentru 

formarea valorilor proprii. 

Scop: Oferirea de informații privind oferta 

educațională pentru anul școlar 2019-2020, 

desfășurarea procesului educațional în școală, 

organizarea de spații de învățare (cabinete, 

laboratoare, săli de clasă, ateliere). Obiectivul 

principal aleducației este asigurarea unui nivel 

maxim de educație pentru fiecare elev prin 

formarea competențelor de bază necesare 

pentru trecerea la un nivel de învățământ superior și mai târziu pentru viața adultă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective: 

Organizarea procesului educațional prin abordarea unor experiențe variate de învățare din 

interiorul și din afara sălii de clasă, care oferă oportunități de participare la activități artistice, 

culturale, sportive și lucrează cu o varietate de materiale, resurse și echipamente; 

Asigurarea dezvoltării depline a potențialului, a talentelor și a intereselor specifice prin 

organizarea unor activități de învățare individuală, în grupuri mici sau cu toatăclasa, astfel încât 

fiecare copil să se bazeze pe propriile competențe și cunoștințe în timp ce experimentează 

beneficiile cooperării și a sprijinului reciproc; 

Încurajarea responsabilității pentru propria muncă și atitudine, printr-un sistem pozitiv de 

recompensare și stimulare; 

 Cultivarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite, în contextul activităților de 

învățare bazate pe discuții, dezbateri și reflecții asupra diferitelor culturi, obiceiuri, ocupații și 

opinii; 

 Crearea unui mediu educațional prietenos, în care fiecare copil se simte sigur fizic și mental, 

apreciat și responsabil, participant activ la propria învățare. 
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Coordonatori de proiect: 

Director: Tomuş Doina Elena  

Director adjunct: Ioan Laţiu  

Memberii echipei de proiect: Camelia Laţiu, Ionel Staicu, Silviu Poantă, Cristina Tomotaş, 

Aurelia Neagoie, Lavinia Matei, Eugenia Oltean.  

Grup țintă: Elevii 8-a, părinți, comunitatea locală, companiile partenere I.A.M.U. S.A., Bosch 

Automatic S.A. 

Data: 18.02.2019  

Resurse umane: Profesori, elevi, părinți, specialiști în domeniu 

Diseminare: CD cu fotografii din activități, număr de vizitatori, articol din presă. 

Sustenabilitatea proiectului: Posibilitatea de dezvoltare/continuareviitoare a proiectului prin 

atragerea de parteneri. 

Bugetul proiectului: Autofinanțare, fonduri Erasmus+ 
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Plan de activitate 

 

TEST DE EVALUARE A APTITUDINILOR 

 

Pentru fiecare abilitate sau competență din lista următoare, veți evalua două aspecte: 

 

1. Nivelul de competență pe care îl credeți că îl aveți 

2. Măsura în care vă place sau nu să-l utilizați 

 

În ceea ce privește nivelul de competență, utilizați scara furnizată și scrieți numărul corespunzător 

în spațiul din dreapta fiecărei abilități. Pentru a determina gradul de satisfacție, bifați acele abilități 

sau competențe pe care sunteți cel mai fericit să le utilizați în spațiul din stânga. Dacă întâlniți 

anumite abilități pe care nu le-ați utilizat în trecut, dar credeți că doriți să le utilizați în viitor, 

completați un asterisc în partea stângă. 

 

Gradul de competență: 

0 - Nu a fost testat / niciodată încercat 

1 - Foarte limitat 

2 - Sub nivelul mediu 

3 - Nivel mediu 

4 - Peste nivelul mediu 

5 - Remarcabil / măiestrie 

 

 

Nr. 

Crt. 
Activități Perioadă Participanți Responsabili 

1 Sesiune de comunicare: 

- Mesajul directorului școlii; 

- prezentare PPT; 

- Raport de studiu; 

- Discursurile invitaților; 

- Diseminarea proiectului 

Erasmus + 

03.04.2019 

10.00- 11.00 

 

Profesori de la 

școlile din zona 

Blaj, Elevi,  

Invitați 

 

Doina Tomuş 

Ioan Lațiu 

Aurelia Neagoie 

Laţiu Camelia 

Lavinia Matei 

 

2 Coffee Break 11.00-11,30   

3  Întâlnire cu reprezentanții 

operatorilor economici, care 

au încheiat parteneriate cu 

liceul nostru. 

 Organizarea unei sesiuni 

interactive, întrebări și 

răspunsuri despre profilul 

liceului. 

Ateliere de lucru 

 

 

03.04.2019 

Ora 11.30 

 

 

Specialiști ai 

companiilor 

partenere 

Elevii claselor a 

8-a din zona Blaj 

 

 

Eugenia Oltean 

Gheorghe Sicoie  

Ioan Nistor 

Silviu Poantă 

Ionel Staicu 
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ÎMI PLACE CEL MAI MULT    NIVEL DE COMPETENȚE 

_____ Să scrie documente de afaceri _____ 

_____ Să editez materialele _____ 

_____ Interviu / Angajare _____ 

_____ Medierea neînțelegerilor dintre oameni _____ 

_____ Să-i ghidez pe alții _____ 

_____ Negocierea tranzacțiilor _____ 

_____ Să vorbesc în public ______ 

_____ Să facilitez întâlniri ______ 

_____ Să vin cu idei ______ 

_____ Să predau cuiva ______ 

_____ Să dau sfaturi cuiva ______ 

_____ Să predau un curs ______ 

_____ Să motivez oamenii ______ 

_____ Să construiesc o echipă ______ 

_____ Să conduc o echipă ______ 

_____ Să instruiesc oamenii ______ 

_____ Să-i ajut pe alții ______ 

_____ În catalogul articolelor ______ 

_____ Să planific managementul ______ 

_____ Să țin înregistrări contabile ______ 

_____ Să fac investigatii ______ 

_____ Să evaluez ideile ______ 

_____ Să fac inventarul ______ 

_____ Să stabilesc standardelor ______ 

_____ Să estimez valoarea ______ 

_____ Să culeg informații ______ 

_____ Să dau sfaturi ______ 

_____ Să aprob deciziile ______ 

_____ Să deleg sarcini sau responsabilități ______ 

_____ Să dezvolt proceduri ______ 

_____ Să conduc oamenii ca să rezolve problemele 

_____ Să conduc proiecte ______ 

_____ Să inițiez schimbarea ______ 

_____ Să explic politici ______ 

_____ Să administrez sarcinile ______ 

_____ Să analizez bugetele ______ 

_____ Să supraveghez declarația de profit și pierdere ______ 

_____ Să planific un buget ______ 

_____ Să păstrez evidența cheltuielilor ______ 

_____ Să analizez investițiile ______ 

_____ Să proiectez planurilor financiare ______ 

_____ Să înregistrezevidențe contabile de control ______ 

_____ Să elaborez politici ______ 

_____ Să conceptualizez noi informații ______ 

_____ Să elaborez strategii ______ 

_____ Să vând un produs sau a un serviciu ______ 

_____ Să fiu un operator de telemarketing ______ 

_____ Să creez un plan de marketing ______ 

_____ Să scriu oferte ______ 

_____ Să stabilesc impozite ______ 

_____ Să creez o campanie de anunțuri ______ 
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_____ Să promovez un produs sau a un serviciu ______ 

_____ Să coordonez evenimentele ______ 

_____ Să fac o analiză a pieței ______ 

_____ Să gestionez vânzările ______ 

_____ Să măresc fondurile ______ 

_____ Să servesc clienții ______ 

_____ Să rezolv plângerile clienților ______ 

_____ Să lucrez la calculator ______ 

_____ Să proiectez produsele tehnologice ______ 

_____ Să construiesc ceva_____ 

 

Acum, din lista de mai sus, scrieți 10 abilități preferate pe care ați dori să le includeți în 

munca dumneavoastră (nu neapărat în ordinea preferințelor dvs.). 

1.    6. 

2.    7. 

3.    8. 

4.    9. 

 5.    10. 

 

Câte dintre aceste zece aptitudini de top folosiți la locul de muncă actual? 

Care sunt acestea? 

Câte sunt peste nivelul mediu sau sunt puncte tari? 

Ce ai putea dezvolta mai mult? 

Pe care nu le-ați mai încercat până acum? 

 

 

Analiza testului de aptitudini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudini 

tehnice 
Marketing 

Proiectarea de produse 

tehnologice  
Operator PC  Constructor 

72 elevi 27 elevi 17 elevi 54 elevi 30 elevi 

0
1
2
3
4
5
6

Technics 
aptitudes

Marketing Desining 
technology 

products

PC operator Builder
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ROMANIA – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia 

 

Method TRAVELLING LABS (from Ipsia Santarella) 

 

1. Obiectivul general:  

Creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic în rândul studenților de la gimnaziu, 

prin prezentarea unor activități practice pe care elevii ar putea să le urmeze în școala noastră 

 

2. Obiective specifice 

O1 promovarea bunei practici a școlilor VET 

O2 înscrierea în învățământul VET de la școala noastră a elevilor care au manifestat interes pentru 

subiectele tehnice / practice abordate în timpul activităților 

 

3. Grup țintă 

 Elevi din clasele terminale ale învățământului gimnazial  

 

4. Echipa de implementare 

 Administrația școlii 

 Profesorii de discipline tehnice 

 studenți VET 

 

5. Perioada de implementare  

 Martie – aprilie, în timpul anului școlar 

 

6. Description of the activity 

Profesorii de discipline tehnice au pregătit instrumente și materiale pentru a susține realizarea 

activității. 

Activitățile au fost pregătite și testate împreună cu elevii din învățământul VET. 

A fost stabilit de către administrația școlii noastre, un program de vizite la clasele a VIII-a. Pentru 

fiecare dintre cele trei clase implicate, au avut loc ateliere în timpul orelor curriculare. 

Elevii din învățământul VET au explicat colegilor lor mai tineri ce au învățat să facă, ceea ce știau, 

oferind acestora exemple de activități practice, pe care le-au desfășurat în laboratoare specializate. 

Una dintre cele mai interesante activitate experimentale, a fost construirea și programarea roboților 

Lego Mindstorms și utilizarea software-ului Arduino, pentru a controla roboții cu ajutorul 

competent al elevilor. Atât băieții, cât și fetele prezintă mult interes în aceste activități. 

Activitatea a început cu prezentarea de către elevi din învățământul VET a robotilor Lego. Apoi, s-a 

trecut la activitatea practică, în cadrul căreia elevii școlii noastre au fost implicați ca tutori. Această 

practică a permis implementarea metodei de învățare de la persoană la persoană, realizându-se 

astfel un schimb rapid de informații între colegi, referitor la activitățile propuse de școala noastră. 
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7. Loc de desfășurare 

 Săli de clasă din școlile gimnaziale 

 

8. Resurse 

 resurse umane: profesori, elevi din învățământul VET, elevi de la gimnaziu 

 resurse de timp: o săptămână pentru pregătire, câte o zi pentru activitatea proprie în fiecare 

școală gimnazială 

 resurse materiale: roboți Lego Mindstorms, calculatoare, software specific, 

videoproiectoare, echipamente, instrumente didactice 

 resurse financiare: surseproprii 

 

9. Rezultate 

Participanții au avut ocazia să vadă și să experimenteze activitățile practice care se desfășoară în 

prezent în cadrul modulelor tehnice de specialitate din liceul nostru. De asemenea, unul dintre 

scopurile activității este luarea în considerare a aptitudinilor, cunoștințelor și înclinațiilor fiecărui 

elev pentru un domeniu sau altul. 

 

10. Impact 

Elevii de la gimnaziu au fost interesați să construiască și să programeze roboții LEGO, dar și ei au 

fost extrem de receptivi și creativi. Colaborând cu elevii din învățământul VET, au învățat rapid 

construirea și programarea roboților Lego Mindstorms și utilizarea software-ului Arduino pentru a 

controla roboții. 

 

11. Imagini 
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GERMANIA  - Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

 

Metoda “INTERNATIONAL FASHION SHOW”  

(de la Ipsia Santarella Bari, Italy) 

 

Implementarea bunelor practici la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk TECHnical partNership 

towards Innovation and Cooperation for VET  

 

“International Fashion Show” 

 

Edit by Anne Jacob and Denise Nickel 

 

Implementarea celor mai bune practici - "Bildungsgesellschaft  

 Prezentare internațională de modă" 

 

În cei 28 de ani de existență, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk a devenit un pilon 

important al educației și formării profesionale în Prignitz și Ostprignitz-Ruppin. Diversele contacte 

și colaborări ale companiei cu un număr mare de întreprinderi, asociații și instituții din regiune au 

creat o rețea în interesul pregătirii și formării profesionale, ceea ce oferă elevilor noștri o 

perspectivă în regiune sau chiar în afara regiunii. 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk are diverse cursuri de formare. În exemplul nostru de 

bune practici, am dori să prezentăm sectorul educației de menaj. Economia de domiciliu este o 

educație vastă cu diferite accente: pregătirea produselor alimentare, spălarea și curățenia la 

domiciliu. În domeniul spălătoriei, elevii învață cum să folosească mașina de spălat, mașina de 

călcat și mașina de cusut. Elevii sunt astfel provocați să facă față diferitelor materiale și 

proprietăților lor. 

 

Pregătirea: 

Pasul 1: 

Spectacolul de modă este planificat în cadrul unei întâlniri a echipei de pregătire, cu elevii. 

Elevii sunt entuziasmați de această idee și vin cu alte idei proprii. Împreună, este stabilită tema 

show-ului de modă. Companiile regionale și naționale sunt invitate să participle la acest show. 

Scopul este ca firmele să ne cunoască instituția și pe elevii noștri, iar elevii să-și poată prezenta 

munca. Obiectivul este de a crea o atmosferă relaxată în care este mai ușor să se comunice. 

Pasul 2: 

Elevii se gândesc la subiectul "Partenerii internaționali ai GBG" și la cum se vor organiza și 

cum vor proceda pentru a putea pregăti costumele. Fiecare țară luată în considerare (inclusiv Italia, 

România, Grecia, Germania) este studiată și se discută despre ceea ce îi este specific. Elevii decid 

ca fiecare țară să fie prezentată de o persoană / costum. În acest scop, pentru prezentarea fiecărui 

costumse va folosi un fundal cu muzică din țara reprezentată. 
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Pasul 3: 

Alocarea sarcinilor: 

• Selectarea și invitarea companiilor; 

• Aranjarea sălii de evenimente cu panouri 

informative din diferite țări; 

• Organizarea de băuturi și gustări locale; 

• Selectarea muzicii locale (muzică live, dacă 

este posibil); 

• Pregătirea costumelor de către elevi; 

• Definirea și pregătirea moderării; 

• Desfășurarea a show-ului de modă; 

 

Implementare: 

Au fost invitate 60 de companii regionale și naționale. La eveniment au participat 43 de 

reprezentanți ai companiilor. Fiecare elev a creat și a proiectat un panou în concordanță cu costumul 

său. Prin intermediul echipei de formare, elevii au primit sprijin în planificarea și implementarea 

show-ului de modă. Elevii au fost motivați să facă lucrarea și au creat mai multe costume diferite: 

• Italia: Gondolier, bucătar Italian; 

• România: Dracula, costum tradițional; 

• Grecia: zeița greacă; 

• Olanda: costum național olandez; 

• Franța: Fată franțuzoaică; 

• Germania: Ciobăniță germană, costum național; 

Prezentarea a creat un background pentru companiile partenere reprezentative și a introdus 

în contextul evenimentului, proiectul Erasmus+ ”Technic”. Am preluat de la acest proiect modul de 

prezentare de modă al partenerului nostru (IPSIA Santarella din Bari). 
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Chestionar 

Implementarea bunelor practice la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

 

 

 

 

TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET 

“International Fashion Show” 

Questionnaire for the visitors of the fashion show 

Cât de mult ți-a plăcut spectacolul? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ți-a plăcut muzica selectată? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ți-a plăcut designul interior? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ți-a plăcut prezentarea? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ai dori să revezi evenimentul? 

 

         Da            Nu 

 

Ai putea stabili contacte? 

              

Da               Nu 
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Punctaj de evaluare: "Fashion show" 

 
 

 
 

Evaluare: Companiile au fost entuziasmate de eveniment, ceea ce se reflectă și în 

chestionarul nostru. Reprezentanții companiilor au luat cunoștință de rezultatele munciielevilor, 

iar studenții au putut să contacteze potențialii angajatori. Elevii au câștigat mai multă încredere și 

motivație, ceea ce are un efect pozitiv asupra proiectarii viitoare atraseului de formare 

profesională. Unul dintre elevii cuprinși în acest proiect, și-a creatlegături atât de bune cu o 

companie, încâtaceasta îi va permite să-și efectueze stagiul de formare la ei.  

Datorită succesului acestui eveniment, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk a decis să 

organizeze în mod regulat un astfel de spectacol. 

 

GERMANIA - Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

 

Metoda “PARTENERIATUL PĂRINȚILOR PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ” 

(de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia) 

 

Implementarea celor mai bune practici în regiunea Pritzwalk (Land Brandenburg)” 

Parteneriatul tehnic pentru inovare și cooperare pentru VET” 

A doua implementare a celor mai bune practici de "consiliere a părinților", metoda propusă 

de Liceul Tehnologic "Alexandru Domșa" (Alba Julia, RO) și implementată la 

"Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk" (Land Brandenburg, Germania). 
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PARTENERIATUL PĂRINȚILOR PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ 

 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk este o companie privată educațională,  cu caracter 

regional, înființată în 1991 în Prignitz și Ostprignitz, care oferă servicii de înaltă calitate în 

domeniul educației și formării profesionale a tinerilor și adulților și în domeniul serviciilor pentru 

copii și tineret. Obiectivul remarcabil al filozofiei instituției noastre este de a reacționa dinamic și 

flexibil la diferitele nevoi ale companiilor de pe piața muncii și ale altor clienți. Baza succesului 

muncii noastre constă în competența profesională ridicată și motivația angajaților, echipamentul 

tehnic excelent, precum și în cooperarea transparentă, încrezătoare și onestă cu mulți parteneri 

regionali și naționali. Implicarea în rețelele regionale și cooperarea cu companii, instituții, autorități 

și factori de decizie formează baza dezvoltării spectrului nostru larg de activități în ceea ce privește 

formarea și educația ulterioară în ocupații tehnice, comerciale și comerciale în industrie, comerț, 

comerț și gastronomie. GBG Pritzwalk realizează două proiecte importante pentru motivarea 

elevilor noștri respectiva viitorilor elevi: 

1. La inițiativa asociației "Nodul de autostradă de bază Wittstock / Dosse" a fost elaborat un 

proiect cu mofa, care ar trebui să contribuie la acoperirea pe termen lung a nevoii de muncă 

calificată. Copiii de școală primară sunt inițiațiprin joc în activități artizanale, promovându-le 

talentele și permițându-le orientarea timpurie spre o carieră. 

Este adusă la școală o trusă de unelte mobilă, care cuprinde instrumente și materiale. Sub 

îndrumarea unui instructor, copiilor li se oferă o perspectivă asupra lumii muncii astfel încât aceștia 

să simtă cum se desfășoară lucrurile în acest context. Acest lucru se întâmplă pe parcursul întregii 

zile de curs sau în cadrul lecțiilor de tip proiect.  

Elevii sunt pasionați de construirea ambarcațiunilor, a aeromodelelor solare, a sistemelor de 

alarmă pentru camera copiilor sau mori de vânt în miniatură. Copiii reacționează cu entuziasm la 

ofertă și sunt mândri de obiectele produse de ei. Acest lucru nu numai că le crește încrederea în 

sine, ci le promovează abilități ca concentrarea și creativitatea. 

Proiectul este dezvoltat și susținut financiar de către întreprinzătorii din regiune SWISS 

KRONO TEX GmbH & Co. KG Heiligengrabe. 

2. Școala profesională privată GBG Pritzwalk desfășoară antrenamente pentru sporturi de 

echipă. Este o școală cu cursuri de aprofundarea învățământului general și de orientarea în 

carierăsau pregătireprofesională.De asemenea, activitățile noastre îmbină partea teoretică învățatăla 

școală, cu cea de formare profesională, combinată cu oferte interesante de petrecere a timpului liber. 

Sportul de echipă reprezintă o ocazie remarcabilă pentru noi de a intensifica dezvoltarea elevilor 

sub aspect fizic, social și de sănătate, în beneficiul resurselor proprii ale elevilor. 

Învățarea într-o atmosfera de încredere reciprocă, de respect între elevi, părinți, profesori, și 

cultivarea responsabilității față de bunurile personale și ale școlii, face parte din liniile directoare ale 

școlii noastre. 

Vrem pentru elevii noștri: 

 să facă față cerințelor actuale și viitoare în școală, în muncă și în societate, 

 se facă față cu responsabilitate oricăror provocări, 

 să-i încurajăm să-și dezvolte abilitățile creative, 

 să-i ajutăm să-și consolideze abilitățile personale, sociale și profesionale dobândite 

 să-i pregătim pentru o viață în alte țări și culturi. 
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Folosirea influenței părinților asupra alegerii carierei copiilor lor 

Recrutareacursanților este o tendință în Germania reflectată foarte bine în practică. Mai mult 

de 41% din adolescenți primesc un sprijin foarte puternic din partea părinților atunci când aleg un 

loc de formare. Economia țipă din nou "părinții elicopter". În realitate, totuși, părinții sunt un grup 

țintă extrem de important, deoarece ei au un impact major asupra procesului decizional al elevilor. 

Dar ce măsuri sunt eficiente? De mai mulți ani, în Germania există persoane specializate pentru 

orientarea profesională a tinerilorspreînvățământul profesional. Acestea sunt și persoane de contact 

pentru toate problemele pe care le ridică părinții. 

În primul rând, consultarea părinților conduce la câștigarea încrederii acestora în compania 

noastră de formare, iar noi am făcut din asta un brand. Spre deosebire de tineri, atunci când li se 

adresează părinților, nu este important ca angajatorul să se prezinte în mod special ca fiind șic, cool 

sau modern. Părinții au griji și temeri complet diferite atunci când este vorba de planificarea carierei 

copiilor lor. În primul rând, pe lista fiecărei companii de formare se află următoarele argumente: 

 

Condiții de formare în siguranță 

La prima vedere, acest lucru pare relativ simplu, dar o scădere a pregătirii din cauza lipsei de 

angajament a companiei de formare sau o suprasolicitare aparentă a cursanților, declanșează temeri 

pentru mulți părinți. Ideea este că trebuie clarificat ce beneficii putem oferi tinerilor. Trebuie să ne 

concentrăm nu numai performanța școlară, ci și aspecte precum integrarea în cadrul forței de 

muncă, acomodarea la programul de lucru regulat, plățile punctuale ale salariului, vacanțele 

corespunzătoare, tratamentul respectuos și (foarte important), este ca viitorii cursanțisă învețe cu 

adevărat ceva și nu se accepte să fie priviți doar ca mânăde lucru ieftină. 

 

Preluarea și cariera 

Deja înainte deintrarea în ucenicie, mulți părinți sunt îngrijorați de o posibilă intrare în 

șomaj a copiilor lor, după terminarea uceniciei. Există suficiente exemple în care compania a dat 

tinerii afară imediat după formare. Ratele de preluare și statisticile din ultimii ani de formare asigură 

că părinții au încredere în angajator. 

 

Simpatia 

Părinții sunt de obicei mult mai buni la muncă decât copiii lor. Desigur, ei au lucrat timp de 

mai mulți ani în una sau mai multe companii. Este cu atât mai important faptul că reprezentanții 

companiei să le para acestorafi simpatici și umani. Fiecare părinte are dificultăți în a aborda acest 

nou capitol din viața copilului ca "actor de susținere" a lui Acest lucru face cu atât mai important 

pentru majoritatea părinților faptul că reprezentantul companiei (în mod ideal instructorul) să fie 

simpatic și uman. Deci, trebuie să trimiteți părinților un semnal pozitiv direct. 

Pentru a determina părinții să se implice, GBG Pritzwalk utilizează diferite metode, pentru 

motivareaadolescenților, prin intermediul părinților, să-și înceapă sau să facă ucenicie în cadrul 

companiei. Orientarea profesională este unul dintre elementele principale ale acestui proces. 

Pe lângă metodele de motivare a adolescenților, este de asemenea vital ca GBG Pritzwalk să 

implice și părinții copiilor din învățământul secundar, în orientarea profesională a acestora. Un 

exemplu bun de urmat este cel al Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia, care 
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menține un contact strâns cu părinții pentru a-i convinge atât pe ei, cât și pe copiii lor de beneficiile 

unei formări profesionale și pentru a-i motiva să se înscrie în învățământul tehnic-profesional. 

În prezent, cu părinții sunt organizate în mod regulat următoarele evenimente: 

 Ziua porților deschise, 

 Evenimente de pezentarea ofertelor, organizate împreunăcu companii și părinți, 

 Școala părinților, 

 Cafeneaua părinților  

 Mese rotunde ale părinților. 

În special, ultimele două evenimente sunt organizate de părinți înșiși. Reprezentanții școlilor 

și ghizilor profesionali sunt invitați să răspundă la întrebări sau să prezinte idei, inițiative și proiecte 

noi. 

Aceste evenimente au vizat prezentarea companiei noastre, Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk, familiilor viitorilor elevi din clasele întâi, școlilor primare și secundare. Au constituit 

ocazii de găzduire a diferitelor școli partenere prezente în incinta instituției noastre. 

În special la școala părinților, pentru a spori rolul cadrelor didactice în gestionarea 

activităților de îndrumare, promovăm activitățile noastre, atât prin interacțiune pe o platformă de e-

learning, cât și prin întâlniri de seminar. Informăm părinții și eleviiîn mod regulat și pe pagina 

noastră de facebook. 

 

Proiectul de cercetare "Orientarea profesională școlară și parteneriatul parental" 

GBG Pritzwalk a participat ca partener în diferite proiecte ERASMUS+. Datorită 

experienței în implementarea proiectelor, am ales să aplicăm de la partenerii noștri de proiect, 

această metodă de bune practici, pe care am adaptat-o la specificul instituției noastre.  

Participarea școlii noastre la acest proiect de cercetare a fost motivată de necesitatea de a stabili un 

punct de referință pentru nevoia de orientare a părinților, pentru că aceștia au o pondere decisivă în 

orientareaprofesională a copiilor lor. 

Am aplicat metoda în 3 etape: 

a) Etapa I - Informații și publicitate pentru GBG Pritzwalk și distribuția de materiale, precum și 

prezentări de scurt metraj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea metodelor de predare și a conținutului specific de formare. Prezentarea noilor 

oportunități de formare, sub forma unui studiu dublu și a unei formări integrate. În această primă 

etapă, ziua porților deschise și școala părinților au fost folosite ca forme de cooperare stabilite între 

GBG Pritzwalk și părinți. Evenimentele de informare a părintilor au avut loc în școlile partenere. 

Ziua porților deschise deschisă a fost organizată la GBG Pritzwalk. 
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b) Etapa a IIa - Reuniuni trilaterale și discuții deschise cu 

reprezentanții cadrelor didactice ale GBG Pritzwalk și reprezentanți ai 

companiilor, despre metodele de instruire și responsabilitățile 

instructorilor în școli și companii. În cadrul acestor evenimente, 

părinții au fost invitați la diferite companii din Cluster Metal, 

gestionate de Camera de Comerț și Industrie Prignitz, pentru a se 

informa în mod special despre profesii. Părinții au luat contact cu noua 

generație de automatizare și digitalizare, cu condițiile de instruire în 

cadrul companiei, cu legăturile școlii, cu rețeaua de întreprinderi.  

Companiile participante au fost: 

- SWISS KRONO TEX GmbH & Co KG Heiligengrabe 

- Zahnradwerk Pritzwalk 

- Somatec Falkenhagen 

- Metallbau Brockmüller 

c) Etapa a IIIa - Organizarea de mese rotunde între 

reprezentanții școlii, reprezentanții companiilor și părinții. 

Evaluarea informațiilor și a experienței practice cu accent 

pe: cum vor utilizeza părinții noile cunoștințe pentru a-și motiva copiii să urmeze cursuri de formare 

la GBG Pritzwalk sau la o altă școală profesională. 

    Evenimentele au avut loc în ianuarie și februarie 2019 în Pritzwalk, Karstädt, Wittenberge, Bad 

Wilsnack și Wittstock. Un număr total de 192 de părinți au participat la toate cele trei faze. 

 

Rezultatele celor trei etape 

Etapa I - Informarea părinților 

Discuțiile dintre profesori și părinți au arătat că: 

 Părinții își formează copiii, ca prim punct de plecare și influență în alegerea carierei 

 Tinerii primesc de multe ori informații suplimentare de la cadrele didactice și de la 

cunoscători, astfel încât aceștia pot alege o profesie deja practicată în cercul cunoștințelor 

sau decătre membrii familiei 

 Părinții aud uneori prea puțin și nu înțeleg exact (vârsta dificilă de pubertate), ceea ce le 

spun copiii lor. Acesta este motivul pentru neînțelegeri, dar copilul nu a putut fi obiectiv în 

reflecția lui. 

 Conversațiile părinte-profesor și contactul continuu între ei, pot ajuta la orientarea 

profesională a tinerilor 

 Pentru o orientare profesională de succes, este necesară o colaborare puternică între 

profesori, părinți și tineri. 

 

Informația 

Școlile profesionale folosesc, în principal, portalurile lor de internet pentru a furniza și 

distribui materiale informative. Materialul imprimat este necesar din ce în ce mai puțin. În plus, 

materialele tipărite sunt, de asemenea, citite mult mai puțin. Acest lucru se datorează, parțial, 

faptului că portalurile fac informațiile mult mai actualizate și mai versatile. 
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Orientarea vocațională este foarte apreciată, însă trebuie să fie proiectată în mod modern, 

concret și într-o formă lizibilă. Aici vor fi implicate experiențele multor ani de practică din ghidurile 

companiilor utilizate de către școli. 

De asemenea, mass-media este din ce în ce mai folosită de tineri pentru informarea în 

orientarea vocațională. În plus, aceștia pot face schimb de informații actuale și concrete între ei. 

Școlile gimnaziale și școlile profesionale sunt invitate să conceapă și să difuzeze aceste mijloace de 

informare, în funcție de nevoile tinerilor. 

Unul dintre factorii critici care a fost subliniat de către părinți: lipsa de oportunități de 

schimburi între profesori și părinți, din cauza nepotrivirii timpului în care sunt la serviciu. Un alt 

aspect critic este acela că părinții ar putea lua parte la discuțiile cu profesorii într-un mod mai bine 

pregătit. 

Zilele porților deschise sunt încă un mijloc eficient de informare despre oportunitățile de 

formare. Numărul crescut de vizitatori arată că propria viziune asupra condițiilor de formareeste 

încă convingătoare atât pentru părinți, cât și pentru copii, indiferent dacă locul de muncă este unul 

favorit sau nu. În plus, în aceste zile a porților deschise, ei au ocazia să se adreseze mai multor 

experți,care să susțină profesorii și să primească în același timp informații bine întemeiate. Au fost 

apreciate,în special, distribuirea materialelor informative cu privire la oferta educațională, 

prezentărileelevilor și, de asemenea, prezentările și informațiile primite de la ghidul de consiliere 

profesională. 

În ceea ce privește dezvoltarea și consolidarea intereselor profesionale ale tinerilor, numai 

școala nu poate face față acestei sarcini. Ca rezultat al întâlnirilor și zilelor porților deschise, 

esteideea de dezvoltarea cooperării și a creării unor rețele, atât cu instituții de tineret din afara școlii, 

cât și cu companii, formatori și instituții de orientare profesională. Reuniunile au reflectat, de 

asemeneaimportanța acordată părinților. Mai presus de toate, succesul sau eșecul școlii este 

determinat de către profesorul care acționează la lecție. De aceea, de calitatea predării depinde și 

succesul orientării profesionale. 

Etapa a II-a - Reuniuni trilaterale și discuții deschise între școală, companie și părinți 

Etapa a III-a - Masă rotundă - Discuții pentru evaluarea / implementarea orientării 

profesionale a Parteneriatului parental 

Consilierea profesională ar putea fi un instrument eficient și util pentru orientarea 

profesională a tinerilor. Dar numai dacă este, de asemenea, dezvoltat și utilizat de toți partenerii 

implicați. 

Experiențele germane cu formatorii profesioniști, sugerează că această cooperare dintre 

școli, întreprinderi și părinți, precum și activitatea rețelei regionale, sunt esențiale pentru succesul 

implementării orientării profesionale. 

Elevii și părinții au preferat, în mod deosebit, interviurile individuale cu consilieri de 

orientare specialiști. 

Câteva concluzii pentru îmbunătățirea orientării profesionale: 

Sunt necesare mai multe eforturi în ceea ce privește relația dintre profesori și părinți, 

deoarece, în opinia utilizatorilor, în contextul factorilor critici, părinții au subliniat problemele 

legate de relațiile dintre profesori și părinți privind oportunitățile de schimburi între profesori și 

părinți . 
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Experții pentru punerea în aplicare a metodelor de orientare profesională (ghiduri, comitete 

de orientare) nu explică suficient formarea și oportunitățile profesionale. Aceasta înseamnă că 

profesorii nu pot funcționa ca mediatori între școală, părinți și companii. 

Orientarea profesională nu este actualizată cu privire la interesele reale ale tinerilor / 

elevilor. 

Unele propuneri ale părinților pentru o mai mare implicare prin următoarele măsuri: 

 Târguri de instruire - mai ales la sfârșit de săptămână 

Companiile ar trebui să organizeze, în mod specific, târguri de instruire, care să fie deschise, 

de asemenea, sâmbătă sau duminică. În majoritatea cazurilor, părinții cu copii vizitează târgurile. 

Asta ar fi o modalitate perfectă pentru angajator să aiba o imagine pozitivă. 

 Marketing școlar pentru părinți 

Fie asociația părinților, asociația de sprijin sau profesorii. În cadrul școlilor se poate ajunge 

foarte mult la părinți. Marketingul de promovare ca școala activă, joacă un rol important aici. 

 Portalul părinților 

Trebuie urmărit cu grijă portalurile părinților. Cele mai multe portaluri se concentrează pe 

părinții tineri sau pe părinții care au copii de școală primară. Cu toate acestea, există, desigur, 

oportunități interesante pe aceste portaluri. 

 Social media 

Un punct forte devine marketingul social media pentru părinți. Companiile ar trebui să 

angajeze experți care să facă campanii de promovare reușite. 

 Publicitate online și publicitate mobilă 

Publicitatea online și publicitatea mobilă oferă opțiuni puternice de selecție, în funcție de 

grupurile țintă și de datele socio-demografice, aceasta este indicată, pentru faptul că elevii pot fi 

găsiți ușor în sălile de clasă, pe categorii de vârstă. Această oportunitate nu trebuie ratată. 

 Diferite evenimente 

Abordarea directă a părinților este încă foarte eficientă. Desigur, zilele porților deschisedin 

cadrul companiei sau chiar evenimentele școlare, în care părinții ar trebui să participe, sunt, de 

asemenea, o opțiune 

Metoda Parteneriat cu părinții pentru orientarea profesională a elevilor, elaborată de 

Colegiul Tehnic Alexandru Domșa, foarte utilă celor care doresc s-o aplice, pentru că este o metodă 

flexibilă, care poate fi adaptată la condițiile instituției și la situațiile specifice comunității școlare 

căreia i se adresează.  
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ITALIA – Umbria Training Center, Italia 

 

Metoda “PARTENERIATUL PĂRINȚILOR PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ” 

(de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia) 

 

Locul implementării: "Istituto di Istruzione Superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti" (Città di 

Castello, Italia).  Prima implementare a celor mai bune practici privind consilierea părinților 

De la Liceul Tehnologic "Alexandru Domșa" (Alba Iulia, RO). La "Istituto di Istruzione Superiore 

Patrizi - Baldelli - Cavallotti" (Città di Castello, Italia) 

 

Editat de: Angelica Di Giacomo și Giampiero Bianchini 

 

PARTENERIATUL PĂRINȚILOR PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ 

 

Institutul "Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti" din Città di Castello a 

stabilit întotdeauna cursuri pentru alte școli din zonă, pentru a ghida în mod eficient tinerii în 

alegerea instituției de învățământ secundar. În acest scop, în fiecare an, organizăm două zile ale 

porților deschise, una pentru clasa a cincea a școlii primare, iar celălaltă pentru clasa a treia a 

liceului secundar. 

Acestea sunt două evenimente care vizează prezentarea Institutului nostru, familiilor 

viitoarelor prime clase, atât din școala primară, cât și din cea secundară. În ultimul an școlar, la Ziua 

Porților Deschise pentru Licee, organizată de instituția noastră, au participat 36 de licee. 

În același timp, pentru a întări rolul profesorilor în managementul activităților de orientare, 

activitățile de instruire au fost promovate de către agenția de formare a Institutului, prin activități de 

colaborare științifică, inițiate între Departamentul respectiv și școala noastră, prin întâlniri 

structurate atât prin interacțiune pe o platformă de e-învățare și prin întâlniri sub formă de seminar. 

În particular, pe platforma dedicată online, sunt inserate materiale de studiu și materiale tematice 

aprofundate, precum și spații pentru desfășurarea activităților de reflecție, exercițiu și schimb de 

puncte de vedere privind problemele specifice legate de practica educațională; în cadrul întâlnirilor, 

se promovează seminariile interactive școală-universitate. 

 

Proiectul de cercetare "Orientarea profesională școlară și parteneriatul parental" 

 

"Institutul de Învățământ Superior Patrizi - Baldelli - Cavallotti" a fost partener de mulți ani 

al proiectului Erasmus + condus de Istituto Alberghiero di Spoleto și este unul dintre institutele cu 

cel mai mare număr de membri din regiunea Umbria. Zona sa de adresabilitatefiind mare, a fost 

aleasă ca mijloc de implementare a uneia dintre metodele de bune practici, inițiate și experimentate 

de unul dintre partenerii noștri (școală VET) din cadrul proiectului Erasmus + TECHNIC. 

Participarea institutului nostru la acest proiect de cercetare a fost motivată de necesitatea de 

a stabili un punct de referință pentru nevoia de orientare a părinților, care au o pondere decisivă în 

alegerea de către copiii lor a traseului profesional. 

Din acest motiv, institutul nostru a participat la cele trei faze diferite după care s-a structurat 

cercetarea: 
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a) PASUL I: întâlniri de formare, care vizează prezentarea inițiativei în școli și a personaluluide 

formare profesională, părinților care s-au alăturat proiectului; 

b) PASUL II: dezvoltarea unei abordări cantitative prin completarea unui chestionar structurat 

online, adresat părinților, inclusiv prin implicarea copiilor lor, care frecventează clasa a doua și a 

treia; 

c) PASUL III: realizarea Focus grupurilor structurate în două întâlniri: prima, adresate grupurilor 

de 10 profesori, a doua pentru un total de 30 de profesori pentru managementul activităților de 

orientare, cu scopul de a colecta informații structurate privind analiza nevoilor de formare ale 

cadrelor didactice implicate în orientare activitati. 

Ziua finală a activității de orientare a avut loc la 26 ianuarie 2019, la structura de la Baldelli. 

Cu această ocazie, școala noastră a fost invitată să prezinte oficial rezultatele rezultatelor 

chestionarelor completate de părinți, rezultatele fiind măgulitoare. 

 

Chestionarul 

Chestionarul care a fost administrat părinților a fost împărțit în cinci domenii: 

a) conceptul de îndrumare profesională (ce înțeleg părinții prin orientarea profesională dacă au 

o opinie proprie despre asta, ce fel de definiție împărtășesc etc.); 

b) scopul orientării și percepției vocaționale a părinților (la ce folosește, cum este structurat, 

dacă s-au implicat, ce actorii sunt implicați etc.); 

c) problemele critice (cunoașterea temei de îndrumare profesională de către părinți, de către 

profesori, relația disharmonică dintre profesori / părinți pe tema îndrumării profesionale); 

d) potențialul (îndrumarea profesională ajută cursanții la alegerea școlii, facilitează realizarea 

proiectelor elevilor); 

e) alegerea liceului și motivele acestei alegeri (cum se întâmplă, care sunt condițiile alegerii: 

părinți / internet / prieteni / alții, la ce tip de școală ar dori să se înscrie etc.). 

 

 

FOCUS LA INSTITUTUL "PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI" 

 

Analizând rezultatele din raportul institutului nostru, apar date interesante: 

Eșantionul de utilizatori care au completat 

chestionarul este format din 210 de elevi, atât din 

clasa a doua, cât și din cea a III-a, 210 de mame și 

210 de tați. 

 educația părinților: 

Din totalul a 210 de mame și 210 de tați care 

au completat chestionarul împreună cu copiii lor, 

rezultatul a fost un grad mediu-înalt: 64,2% dintre 

mame și 60,2% tați au avut absolvit liceul, iar 10,8% 

dintre mame și 9,3% dintre tați au o pregătire 

superioară de cinci ani 
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 Statutul de angajare al părinților și profilul profesional: 

61,7% dintre mame și 92,1% tați sunt angajați; în general, sunt simpli angajați, grefieri și 

secretari. (36% pentru mame și 49% pentru tați). 

 Definirea orientării profesionale: 

Pentru 50,6% dintre elevi, pentru 48,3% dintre mame și pentru 51,9% dintre tați, orientarea 

profesională este în principal un instrument informativ privind propunerile educaționale pentru 

alegerea liceelor 

 
 

 

 Obiectivul orientării profesionale 

Pentru 50,6% dintre elevi, 30% dintre mame și 37,5% dintre tați, scopul orientării 

profesionale este de a alege școala care se potrivește cel mai bine cu abilitățile dobândite de elevi; 

 

 Utilitatea orientării profesionale: 

Pentru 69,8% dintre elevi, 67,9% dintre mame și 63,9% tați, îndrumarea profesională 

permite cunoașterea ofertei educaționale a liceelor. Cu toate acestea, mulți dintre utilizatori nu au 

citit suficiente materiale de îndrumare. 
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 Activitățile de orientare profesională oferite de institut au fost cunoscute de 64,9% dintre 

elevi, 57,5% din mame și 50,0% din tați. În special, au fost foarte apreciate distribuția 

materialelor informative privind oferta educațională, povestirea studenților în timpul Zilelor 

porților deschise; 

 

 Factorii care influențează alegerea liceului sunt, în opinia familiilor: 

Abilitatea profesorului de a implica tinerii în disciplina predată (aleasă de 26,9% dintre 

elevi, 24,6% dintre mame și 22,7% din tați), precum și aptitudinea unor subiecți (aleși de 42,9% 

dintre elevi, 57,5% din mame și 54,2% din tați). 

În consecință, factorii considerați cei mai importanți în alegerea liceului, sunt: 

o interesul la disciplinele școlare (ales de 68,6% dintre elevi, 53,3% dintre mame și 47,7% 

dintre tați); 

o aptitudinea față de conținuturile din curriculumul școlii (ales de 33,5% dintre elevi, 47,1% 

dintre mame și 49,5% dintre tați); 
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  În contextul factorilor critici, familiile au subliniat, printre dificultățile din relația dintre 

profesori și părinți, lipsa oportunităților de schimburi între profesori și părinți, evidențiate de 

46,7% dintre mame și 47,25 din tați, precum și orele de întâlnire, incompatibile cu orele de lucru 

ale părinților, a fost semnalat de 29,2% dintre mame și de 32,4% din tați; 
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APTITUDINILE ȘCOLARE 

Aptitudinile școlare, care sunt adesea subestimate sau ignorate, reprezintă tema care s-a 

remarcat puternic în aceste zile de lucru. Fiecare dintre noi ar putea desfășura activități diferite, 

dar probabil, avem înclinații spre una dintre acestea. S-ar putea să se întâmple descoperirea acestei 

predispoziții încă în clasa a opta, dar mai frecvent elevul identifică conceptul de aptitudine 

asociată cu rezultatele școlare. Acest lucru nu este în întregime adevărat și, prin urmare, familia 

poate discuta cu copilul lor sugerându-i să reflecteze asupra unor întrebări. 

 Cum pot să-mi înțeleg aptitudinile? 

o identificarea domeniilor și activităților școlare în care obțin cele mai bune rezultate 

o identificarea temelor pe care le învăț cel mai ușor 

o solicitarea părinților pentru care activități sunt cel mai talentaț 

o întrebarea profesorilor pentru care subiecte sunt cel mai talentaț 

o descoperirea activităților extracurriculare pe care le pot face cu ușurință (activități 

manuale, tehnice etc.) 

 Cum pot îmbunătăți aptitudinile mele? 

o exercitiul 

o aplicația 

o creșterea interesului pentru subiectele și activitățile în care doresc să obțin rezultate 

mai bune. 

 Cum să folosiți aptitudinea pentru alegerea școlară / profesională? După ce mi-am 

identificat aptitudinile, mă pot întreba: 

o în care zone de învățământ sunt subiectele în care eu sunt cel mai bun? 

o care sunt aptitudinile necesare pentru a merge la școală sau pentru a efectua 

profesia pe care doresc să o urmez? 

Familiile, pentru a răspunde la aceste întrebări, pot obține un ajutor deosebit din partea 

școlii. Dialogul părinte-profesor este esențial pentru obținerea informațiilor maxime. 

În următoarea pagină, oferim câteva sfaturi comportamentale pentru a facilita această 

comunicare cât mai mult posibil. 

 

VORBIND CU UN PROFESOR 

 

Cum să încurajezi dialogul între părinți și profesori 

1. Ascultă-ți copilul, dar ia în considerare cu atenție ce spune el. Din discuția cu copilul tău, mai 

întâi de toate, afli știri despre școală. Este cu siguranță foarte important să îl ascultăm și să 

încercăm să-l înțelegem. Dar nu trebuie să uităm că el dă versiunea sa și că poate fi deformată. 

Amintiți-vă faptele, dar analizați-le, atunci când aveți mai multe informații. 

2. Nu puteți cere copilului dvs. să fie un model de obiectivitate; ceea ce vă va spune despre viața 

școlară nu poate fi decât parțial. El îți va spune lucruri pe măsură ce le colectează: în general, el 

crede că are dreptate, în timp ce profesorul greșește. Nu acumulați mânie și resentimente față de 

profesori. 

3. Nu spuneți că îndrumarea vocațională trebuie să provină de la profesor. Creați, în schimb, o 

colaborare. Felul în care acesta vă cunoaște copilul, este, cu siguranță, diferitde ceea ce știți 

dumneavoastră, dar poate fi complementar. Veți găsi soluțiile împreună. Este important să nu existe 
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o pauză de comunicare între școală și familie. Dimpotrivă, se va simți urmărit și, probabil, liniștit. 

Și cât timp este câștigat! 

4. Pregătiți întrebările pentru profesori și adresați-le întrebări specifice. Veți fi cu adevărat capabil 

să profitați de întâlnirea cu profesorul dacă ați analizat-o înainte și ați făcut bilanțul situației 

copilului dumneavoastră. Apoi, veți putea să adresați întrebări utile pentru a vă rezolva problemele. 

Profesorul va fi făcut același lucru, dar el nu se gândește la toate și nu-șipune întrebări la fel ca ale 

dvs. 

5. Întâlnirea va fi mult mai fructuoasă. 

6. Să știți cum să ascultați. Cea mai gravă atitudine este să ajungila idei preconcepute, să le păstrezi 

și să le aperi cu orice preț. Profesorul are propuneri despre ce-i de făcut, opinia sa se bazează pe 

experiență. Dacă știți cum să-l ascultați, vă va sprijini să acționați. 

7. Să știți cum să țineți cont deobservațiile profesorului. V-ați întâlnit cu profesorul, acum este 

necesar să faceți un rezumat al diferitelor informații pe care le-ați obținut. Soluția este localizată la 

intersecția dintre spusele copilului dvs., observațiile profesorului și informațiile dvs. 

 

CLARIFICAREA DESPRE APTITUDINILE ȘCOLARE 

 

Ipoteza de bază este că tânărul ar trebui să învețe să fie independent. Totuși, riscul 

dependenței este reciproc: adesea părintele are nevoie de un copil dependent, pentru a se simți că în 

rolul său în viața copilului, este indispensabil. Părinții se simt inconfortabil atunci când copilul 

caută autonomie. Este însă de neconceput că un băiat de această vârstă se poate descurca total, fără 

sprijin emoțional și organizatoric. Sarcina educațională a familiei în alegerea liceului, este de a ajuta 

copilul să înțeleagă relevanța și complexitatea problemei, oferind mai degrabă instrumente critice 

decât soluții. 

Este important ca familia să găsească momente de comunicare și discuții cu copiii, 

încurajând creșterea autonomiei și abilităților decizionale ale tinerilor adolescenți care, în această 

fază a vieții ei, își caută propria identitate, școala potrivită și calea profesională. 

 

  

CHESTIONAR 

CONSILIERE PROFESIONALĂ, CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 

 

1) Care este calificarea dvs. educațională? 

2) Care este profesia sau locul de muncă? 

DOCTOR      ANTREPRENOR  MECANIC 

FARMACIST      COAFEZĂ   PROFESOR 

PSIHOLOG     FRIZER   PORTAR  

SCRIITOR     BRUTAR   MUNCITOR 

JOURNALIST    MĂCELAR   MAȘINIST 

INGINER     PATISER   ȘOFER TAXI 

ANGAJATOR    VÂNZĂTOARE  PILOT 

ANGAJAT     INSTALATOR  POLIȚIST 

AVOCAT     TÂMPLAR   OFIȚER 
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SECRETAR     ELECTRICIAN  POMPIER 

OM DE AFACERI    GRĂDINAR   MANAGER 

CONSULTANT    CHELNER 

BANCHER     BUCĂTAR  

CONSULTANT BANCAR   COACH 

 

3) Ce vrei să spui referitor la orientarea profesională? ______________ 

4) Cât de mult ați apreciat prima experiență de orientare profesională? 

 Foarte 

 Destul de  

 Puțin 

5) Care, în opinia ta, este semnificația studiului pentru copilul tău?Atribuiți acestor trei 

declarații următorul punctaj: FOARTE; DESTUL DE; PUȚIN 

 Au ocazia să învețe lucruri noi 

 Obțineți o diplomă pentru a avea mai multe oportunități de studii (universitare) și de a lucra 

în viitor 

 Te forțezi să îndeplinească o sarcină greoaie și plictisitoare, care necesită timp, departe de 

sport și distracție 

 

6) Cum vă vedeți copilul în viață și în activitatea școlii? (dați un vot de la 1 la 5 pentru fiecare 

afirmație) 

 încrederea în sine și în propriile abilități  

 abilitatea de a face față dificultăților  

 autonomia studiului  

 

7) Care sunt interesele sale extrașcolare? (bifați cu una sau mai multe cruci) 

 

Sport Emisiuni de televiziune Hobby-uri Activități de grup 

Computer Prieteni Jocuri video Altele 

Muzică Citit Activități de voluntariat Altele 

 

8) Credeți că copilul dvs. a dobândit o cultură generală complexa: (bifați cu X) 

 

Foarte bună  Bună Suficientă 

 

Insuficientă 

 

 

9) În ce discipline, ÎN OPINIA DVS., copilul dumneavoastră reușește mai mult? 

_______________________________________________________________________ 

 

10) În ce discipline, dimpotrivă, simțiți că obține rezultate mai puțin pozitive? 

_______________________________________________________________________ 
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11) Care, în opinia dvs., sunt abilitățile și competențele pe care le-a dezvoltat? (bifați cu una 

sau mai multe cruci) 

 

12) Care, în opinia dumneavoastră, sunt calitățile personale care caracterizează copilul 

dumneavoastră? (bifați cu una sau mai multe cruci) 

Determinare Angajament Opinii personale 

Sociabil Autocontrol emoțional Timă de sine 

 

13) Credeți că s-a angajat în exploatarea tuturor posibilităților sale? (atribuiți scorul: de la 1 

rar la 5 întotdeauna) 

 

14) Credeți că și-a organizat timpul acasă pentru a face teme și a studia la timp? (atribuiți 

scorul: de la 1 rar la 5 întotdeauna)  

 

15) Care dintre activitățile propuse de școală au trezit cel mai mult interesul dvs., al 

fiului/fiicei dvs.? (bifați cu una sau mai multe cruci) 

Activități curriculare Extracurriculare 

Proiecte Activități de laborator 

Altele  

 

16) Aveți deja idee despre ce fel de școală este potrivit pentru fiul / fiica dvs.? (indicați o 

alegere) 

Liceul: științe clasice, științifice, lingvistice, artistice, muzicale, umane 

Institutul Tehnic: Economie, Turism, Mecanică, Transport, Electronică, Calculatoare și 

Telecomunicații 

Institutul Profesional: Grafica si Comunicare, Chimie si Materiale, Moda, Agricultura, Constructii, 

Productie Industriala si Mestesugareasca, Asistenta Tehnica, Asistent Sanitar, Ospitalitate, 

Estetica 

Educație și formare profesională (trei ani) 

alte 

 

17) Fiul / fiica ta este de acord cu tine? DA NU 

18) Ce așteptați de la școală că doriți ca copilul dvs. să participe? (indicați cu o cruce) 

A. calificarea profesională care vă permite să găsiți un job bun. 

B. O pregătire în profunzime care să permită ocuparea unui job în care s-a calificat? 

C. O pregătire culturală mai generală care permite continuarea studiilor la nivel universitar. 

 

 

 

 

Abilități manuale Abilități numerice Abilități artistice și spațiale 

Abilități relaționale Abilități lingvistice Abilități organizaționale 
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CONCLUZIE 

 

Participarea la proiectul "Technic" a fost utilă pentru ca Institutul să se orienteze în alegerea 

politicilor de orientare profesională într-un mod mai bine orientat către problemele familiilor. 

Din informațiile colectate, putem confirma că: 

1) Alegerea școlii noastre oferă un nivel de pregătire mediu și ridicat, cum ar fi diploma de 

liceu și / sau învățământ superior de 5 ani; 

2) Părinții consideră că îndrumarea profesională este un instrument de operare bun pentru a 

ajuta copilul să aleagă școala care se potrivește cel mai bine abilităților lui; 

3) Cu toate acestea, ei citesc puțin sau nimic despre orientarea profesională; 

4) Ei cunosc suficient despre activitățile de orientare profesională propuse de institut și în 

special 

 vizite de la licee, adică zilele porților deschise propuse; 

 vizite la licee, adică familii au mers la diferite zile ale porților deschise, propuse de 

institutele interesate; 

 au citit un material informativ; 

 au ascultat mărturii; 

5) În special, elevilorle-au plăcut: 

 vizite la licee; 

 ateliere educaționale organizate în licee, 

 interviuri individuale cu consilieri de orientare; 

 mărturiile elevilor 

6) Problemele critice care apar la adresa școlii, în opinia familiilor, sunt: 

 consiliile de orientare nu explică suficient formarea și oportunitățile profesionale; profesorii 

dau impotanță excesivă succesului elevilor la discipline; 

 orientarea profesională nu se bazează pe interesele / atitudinile reale ale tinerilor. 

7) a) Prin urmare, factorii care influențează alegerea liceului sunt, în opinia familiilor: 

 capacitatea profesorului de a implica copii în studiul disciplinei lor (aleasă de 26,9% dintre 

elevi, 24,6% dintre mame și 22,7% dintre tați); 

 pregătirea pentru studiu a unor subiecțe, apoi a altora (alese de 42,9% dintre elevi, 57,5% 

dintre mame și 54,2% din tați). 

  b) Prin urmare, factorii considerați cei mai importanți în alegerea traseelor educaționale 

sunt: 

 interesul pentru disciplinele școlare (ales de 68,6% dintre elevi, 53,3% din mame și 47,7% 

din tați); 

 aptitudinea față de disciplinele studiate la școală (ales de 33,5% dintre elevi, 47,1% 

Trebuie întreprinse mai multe eforturi în ceea ce privește relația dintre profesori și părinți, 

deoarece, în opinia utilizatorilor, în contextul factorilor critici, familiile au evidențiat dificultatea 

relațiilor dintre profesori și părinți privind oportunitățile de schimburi între profesori și părinții, 

evidențiate de 46,7% dintre mame și 47,25 de tați, precum și orele de întâlnirestabilite, 

ireconciliabile cu orele de lucru ale părinților, subliniate de 29,2% dintre mame și 32,4% din părinți 
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Sugestiile actuale propuse de prezentul ghid al proiectului "Technic", oferă elemente utile 

pentru o viitoare organizare a orientării profesionale, care să fie mai potrivită pentru nevoile 

familiilor. 

 

ITALIA – Umbria Training Center, Italia 

Metoda ”PROFIL PASS” 

(de la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

 

Edit de Giampiero Bianchini - Francesco di Giacomo - Angelica di Giacomo 

 

Profil PASS a fost dezvoltat de Institutul German de Educație pentru Adulți - Centrul de 

învățare pe tot parcursul vieții din Leibnitz (DIE) și Institutul pentru Dezvoltare și Cercetări 

Structurale. A fost finanțat de Ministerul federal al Educației și Cercetării din Germania și de 

Uniunea Europeană. 

Profil Pass este un instrument de orientare profesională pentru a ghida elevii pe piața forței 

de muncă. Este un fel de abilități care îi ajută pe elevi să își analizeze cunoștințele, abilitățile, 

competențele și motivațiile și să pregătească un obiectiv realist de carieră și un plan de acțiune. 

Scopul său este de a menține și proteja un nivel comun de calitate între furnizori și de a diferenția 

serviciul de alte servicii similare. 

1 Aspecte legate de politici: 

 Participarea voluntară a beneficiarilor: în unele țări se utilizează auditul calificărilor și 

măsura PTPM, iar beneficiarul poate fi sancționat dacă refuză oferta de la biroul de muncă. 

 Sustenabilitatea financiară a serviciului: Activitatea de orientare este deseori bazată pe 

proiecte sau ocazional (depinde de licitațiile publice ...). 

 Relaționarea cu alte servicii: în unele țări (în special în Europa Centrală și de Est) rețeaua de 

servicii potențiale în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, îndrumare pe tot parcursul 

vieții sau sprijin social este slabă sau inexistentă, având în vedere lipsa finanțării publice. 

 Legătura cu sistemele de validare a învățării non-formale și informale: în unele țări aceste 

sisteme sunt insuficient dezvoltate sau inexistente. 

Temă Conținutul propus 

Baza teoretică Minimul teoretic pentru practicieni: procese de dezvoltare de-a 

lungul vieții (de exemplu, teorii de personalitate, teorii ale 

dezvoltării carierei, modele de viață) 

Sfaturi pentru 

consiliere  

Consiliere fundamentală: intervievarea micro-abilităților (întrebări 

deschise, afirmații, reflecții, sumarizare ...), alianța de lucru, 

construirea de relații și încredere (abordare centrată pe persoană, 

model în trei etape de construire a încrederii); - Diferite abordări de 

orientare / tehnici de consiliere cu accent pe rolul activ al clientului 
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Planificarea acțiunii Planificarea acțiunilor (SMART), identificarea și depășirea 

obstacolelor, sprijinirea procesului de schimbare, metode de 

identificare, definire și operaționalizare a obiectivelor / 

obiectivelor; 

Rezultate 

Rezultatele îndrumării în carieră (abilități personale, sociale, 

economice, de carieră). Definirea obiectivelor și măsurarea 

rezultatelor (exemple de bune practici). 

 

Rezultatele 

pedagogice (CMS) 

Abordarea pedagogică a orientării în carieră: rezultatele învățării de 

orientare, identificarea necesităților de dezvoltare ale 

beneficiarului, abilitățile didactice de bază, verificarea progresului 

de învățare al clientului ... sumarizarea în colaborare a progresului 

și a rezultatelor procesului de orientare (exemple de instrumente și 

abordări) 

Rezultate sociale 

Rezultatele sociale ale îndrumării: pregătirea unui CV, a profilurilor 

social media, a tehnicilor de căutare a unui loc de muncă, a 

exemplelor și modelelor de rapoarte și planuri de acțiune. Ce 

rezultate din procesul dvs. de orientare pot fi comunicate de către 

client unor terțe părți / folosite în afara procesului de îndrumare? 

Declarația misiunii Tehnici care îi ajută pe consilier să își construiască propria misiune 

personală și viziune, exerciții practice. Modul în care această 

misiune poate fi comunicată clienților și partenerilor. 

Admisie, Analiza 

nevoilor 

Asigurarea informațiilor complete ale clientului, făcând oferta dvs. 

transparentă. 

Clarificarea și identificarea nevoilor / obiectivelor, identificarea 

așteptărilor, exprimarea explicită a îndoielilor și a temerilor, 

contractarea obiectivelor comune ale procesului de orientare (de 

exemplu, exemple de chestionare / liste de verificare, contracte de 

orientare ...) 

Etică Aspecte etice (inclusiv justiție socială, incluziune, egalitate, 

exemple de dileme etice). Exercițiu: exemplificați modul specific 

de luare a deciziilor și de comportament etic propriu. 

Piața muncii Tendințele actuale pe piața muncii (de exemplu, globalizarea, 

complexitatea în creștere, precarizarea, schimbările demografice, 

învățarea pe tot parcursul vieții și diversitatea); Înțelegerea pieței 

forței de muncă: practician ca mediator al LMI, concentrarea 

dezvoltării competențelor informaționale 
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Realizarea unui 

parteneriat 

Strategii de networking, parteneriate, trimiterea clientului către alte 

servicii, evaluarea și asigurarea calității parteneriatelor. Implicarea 

partenerilor externi în furnizarea de servicii. Documentarea propriei 

rețele și a practicilor. 

Sprijinirea luării 

deciziilor, sporirea 

oportunităților 

Proces decizional, care leagă interesele, trăsăturile de personalitate 

și alți factori pentru oportunitățile de carieră. Tehnici de explorare, 

analiză și comparare a oportunităților. 

Instrumentele 1: 

Personalitate 

Instrumente și tehnici de analiză a factorilor de luare a deciziilor în 

carieră: cum să vă construiți portofoliul de instrumente pentru 

identificarea trăsăturilor de personalitate, roluri sociale, interese, 

atitudini (exemple de abordări diferite ale diferitelor școli de 

învățământ superior, de exemplu, abordări socio-constructiviste, 

360 de evaluare, roluri). Construirea propriului portofoliu / 

bibliotecă de instrumente de calitate. 

Instrumentele 2: 

cariera, povestea 

viețiiși competențele 

Instrumente și tehnici de identificare și documentare a aptitudinilor, 

competențelor, experienței de viață, portofoliu de competențe ... 

Construirea propriului portofoliu / bibliotecă de instrumente de 

calitate. 

Instrumentele 3: 

evaluarea psihologică 

Elementele fundamentale ale evaluării psihologice (validitate, 

fiabilitate, sensibilitate, aspecte etice și riscuri), metode "obiective" 

vs. "subiective" (autoevaluare). Interpretarea în comun a 

rezultatelor. 

Reguli și riscuri legate de evaluare. Construirea propriului portofoliu 

/ bibliotecă de instrumente de calitate. 

 

Personalizarea 

serviciului 

Orientare în situații specifice de viață: abandon școlar timpuriu, 

șomaj, Muncă și sănătate / bolile fizice și psihologice / arsuri, 

intervenția în situații de criză, tratarea persoanelor traumatizate în 

orientare, reorientarea profesională după pauză, după o fază a 

șomajului, după ce a fost bolnav. 

 

Probleme de gen și 

egalitate 

Principalul subiect: Competența de gen ca o abilitate transversală, 

inclusiv cunoștințe de specialitate, competență metodologică, 

responsabilitate socială și competențe de sine 

Instrumente: chestionar pentru a examina competențele de gen ale 

mentorului și standardele de gen ale organizației / două studii de 

caz 

Măsurarea feedback-

ului și a impactului 

Colectarea feedback-ului de la clienți, parteneri. Abordări privind 

măsurarea impactului serviciului. Cum puteți evalua dacă serviciul / 

instrumentele dvs. sunt potrivite pentru grupul țintă? 
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2. Pentru ce este profil PASS? 

Permite identificarea și valorificarea: 

 abilități și competențe personale și profesionale 

 aptitudini și potențial 

 interese și motivații 

  

Obiectivul său este: 

 să definească o strategie de dezvoltare profesională individuală 

 să dezvolte noi abilități într-un anumit loc de muncă 

 să construiască o cale individuală de formare 

 să pregătească o acreditare / recunoaștere a învățării experiențiale  

 sprijină și însoțește mobilitatea profesională externă sau internă 

 descrie și prezintă abilitățile și competențele persoanei 

 să înțeleagă situațiile profesionale individuale și să definească o strategie de plasare 

satisfăcătoare; 

  planificarea mobilității spre locuri de muncă care necesită transfer sau îmbunătățirea 

abilităților personale, necesitând astfel formarea sau validarea învățării experiențiale; 

 elaborarea, modificarea sau validarea unui proiect profesional; 

 definirea sau redefinirea inserției pe piața muncii. 

 

3. Etapele căii de orientare profesională a Profil PASS 

a) O fază preliminară pentru confirmarea angajamentului beneficiarului față de acest 

proces;să definească și să analizeze natura nevoilor sale; să îi informeze despre condițiile de 

efectuare a evaluării competențelor, precum și despre metodele și tehnicile utilizate. 

b) O etapă de investigare, care să permită persoanei interesate să identifice declanșatorii 

procesului de schimbare în care este implicat și să înțeleagă mai bine valorile, interesele, aspirațiile 

și factorii care îi determină motivația. . Ea se desfășoară în conformitate cu obiectivele definite 

inițial, dar are totuși un caracter evolutiv și se îmbogățește de evenimentele care pot apărea în 

timpul dezvoltării. 

c) O etapă de concluzii care, prin interviuri personalizate, permite beneficiarului: să ia în 

considerare rezultatele detaliate ale fazei de investigație; pentru a identifica factorii care pot 

favoriza sau nu realizarea unui proiect profesional și, dacă este necesar, un proiect de formare; să 

planifice principalele etape ale implementării acestui proiect. Această fază de încheiere se încheie 

prin prezentarea către beneficiar a documentului rezumativ 

 

Aspectele metodologice și organizatorice ale sesiunii de lucru pentru implementarea 

profilului PASS sunt definite prin următoarele criterii de calitate: 

 

1 Beneficiarul este un actor al lui. El este un subiect, nu un obiect de analiză expert 

2 INFORMAȚII INTRODUCTIVE 

Faza introductivă și de informare precede realizarea Profil Pass 

3 ORGANIZARE GENERALĂ 

IT include trei etape distincte, fiecare dintre acestea cuprinzând cel puțin un interviu față 

în față. 



 

 

 

 
 

 

 

143 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 

 

 

4 CONCLUZII 

Faza de concluzie trebuie să producă un raport final care este înmânat beneficiarului. 

5 RECUNOAȘTERE ȘI ACCREDITARE 

Profil PASS contribuie la recunoașterea sau validarea rezultatelor învățării informale sau 

non-formale. 

6 COMPETENȚE ȘI PRACTICI MULTIDISCIPLINARE 

Personalul centrului Prolfil PASS are competențe care garantează o viziune 

multidisciplinară. 

URMARE 

Centrul efectuează monitorizarea beneficiarilor și controlează procesul și rezultatele. 

7 DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI REȚEAUA 

Consilierea se bazează pe managementul strategic care ține cont de politicile de dezvoltare 

locală, precum și de nevoile pieței muncii și ale companiilor. Propune îndrumări în 

perspectiva parcursului profesional de-a lungul vieții. 

 

4. Implementarea instrumentului 

Grup de 15 elevi din trei școli secundare diferite din Umbria 

1. Il Polo Tecnico Franchetti Salviani Citta’ di Castello – ITALY  

2. Istituto Professionale Alberghiero, Commerciale, Tecnico Turistico "Felice 

Cavallotti". Citta’ di Castello. ITALY 

3. L’IPSEOASC “G. De Carolis”, Spoleto ITALY L’Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia, l’Ospitalitaà Alberghiera ed i Servizi Commerciali di Spoleto 

“Giancarlo De Carolis” 

au fost aleși pentru implementarea metodei de orientare profesională Profile PASS din 

Germania. Elevii sunt toți din clasa V și intră pe piața muncii după examenul de calificare final. 

Implementarea a fost organizată în două întâlniri de grup și scopul principal al instrumentului de 

orientare profesională este de a înțelege potențialul elevilor pentru a planifica un viitor proiect de 

dezvoltare a carierei. Procesul a fost structurat după cum urmează: 

Prima fază: 

Aceasta confirmă angajamentul beneficiarului, după ce la informat cu privire la condițiile 

procesului, precum și la metodele și instrumentele utilizate. După analizarea cererii inițiale, 

obiectivele sunt definite și contractate. 

A doua fază: 

Această fază este inima procesului. Aceasta permite, în conformitate cu obiectivele 

definite în faza anterioară: 

 Identificarea și analizarea intereselor și motivațiilor, a competențelor, a cunoștințelor, a 

diferitelor domenii de expertiză, a punctelor tari și a domeniilor de îmbunătățire 

 Aflarea mai multor informații despre mediul profesional și economic (situația actuală a 

companiei, piața muncii, diferite ocupații, oportunități de formare etc.) 

 Determinarea posibilităților și a ipotezei dezvoltării profesionale și personale 

 Această etapă implică expertiza profesioniștilor calificați instruiți pentru utilizarea 

metodelor și instrumentelor adecvate. 

A treia fază: 

Aceasta este faza finală în care beneficiarul și consilierul lucrează la: 

 rezultatele fazei de investigație (faza a doua) și raportul de sinteză 
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 identificarea factorilor de succes sau a firelor legate de realizarea proiectului de carieră 

 definirea principalelor etape pentru implementarea proiectului de carieră. 

La sfârșitul procesului a fost prezentat un chestionar de evaluare cu următoarele rezultate: 

Gradul de satisfacție al participanților pentru experiența în ansamblu a fost de 33% - extrem 

de satisfăcător, 39% - foarte satisfăcător, 28% - destul de satisfăcător. 

 

33%

39%

28%

0%
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deloc

 
Această experiență este utilă pentru ... 

12% din experiență a fost considerată utilă de participanți 

pentru a dobândi noi abilități profesionale, 4% să fie 

acceptați de ceilalți, 12% să cunoscă oameni noi, 18% să 

dobândească autonomie și responsabilitate, 6% să învețe 

despre lucruri noi, 18% pentru a se compara cu alții, 30% 

pentru a dezvolta aptitudinile personale. 

Această experiență a fost ... 

Experiența de orientare profesională a fost apreciată de 

participanți ca fiind 71% ușor, 82 % util, 100% important, 

82% interesant, 81% cred că au învățat foarte mult, 88% 

consideră că este o experiență de reținut; a fost inovatoare, 53% prea lungă, 29% prea scurtă, 82% 

transferabilă în contextul propriu, în timp ce pentru 6% era inadecvată, subiectele acoperite erau de 

65% necunoscute, iar pentru 18% deja cunoscute, considerată prea tehnică pentru 71% și puțin 

tehnică pentru 6%, raportul dintre teorie și practică a fost de 82% bun. 

Această experiență a fost … 

71%

0%

82%

0%

100%

0%

82%

0%

82%

0%

88%

0%

88%

0%

53%

29%

82%

6%

65%

18%

71%

6%

82%

0%

u
ș
o

r

g
re

u

fo
lo

s
ito

r

n
e

fo
lo

s
ito

r

im
p

o
rta

n
t 

n
e

im
p

o
rta

n
t

in
te

re
s
a

n
t

p
lic

tis
ito

r

a
m

 …

n
u

 a
m

 …

d
e
 țin

u
t …

d
e

 u
ita

t

in
o

v
a

to
a

re

lu
m

e
s
c

p
re

a
 lu

n
g

p
re

a
 s

c
u

rt

c
o

m
p

a
tib

il …

n
e

p
o

triv
it

s
u

b
ie

c
te

 …

s
u

b
ie

c
te

 …

p
re

a
 te

h
n

ic

p
u

țin
 te

h
n

ic

e
c
h

ilib
ru

 …

d
e

z
e

c
h

ilib
…

această experiență a fost....

 
Această experiență a îmbunătățit relația cu ... 

Această experiență a fost considerată de către participanți ca fiind foarte utilă deoarece le-a 

îmbunătățit relația cu ei înșiși, cu mediul, cu prietenii, cu profesorii. 
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mult suficient puțin deloc 

Cu tine însuți 47% 41% 12% 0% 

Cu prietenii  12% 53% 35% 0% 

Cu profesorii 35% 35% 24% 0% 

Cu mediul 18% 29% 47% 0% 

 

Referințe 

https://www.inab-jugend.de/berufsvorbereitung/berufseinstiegsbegleitung-bereb/ 

https://www.profilpass-international.eu/ 

https://www.inab-jugend.de/beratung/?L=0 

https://www.inab-jugend.de/schule-und-beruf/berufsorientierungsprogramm-bop/ 

https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html 

https://www.gbg-pritzwalk.de/ 

http://www.umbriautc.org/ 

 

ȘCOLI 

Il Polo Tecnico Franchetti Salviani Citta’ di Castello – ITALY  

http://www.franchettisalviani.it/index.asp 

Istituto Professionale Alberghiero, Commerciale, Tecnico Turistico "Felice Cavallotti". Citta’ 

di Castello. ITALY 

https://www.iiscittadicastello.gov.it/pvw/app/PGIP0004/pvw_sito.php?sede_codice=PGIP0004 

L’IPSEOASC “G. De Carolis”, Spoleto ITALY L’Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia, l’Ospitalitaà Alberghiera ed i Servizi Commerciali di Spoleto “Giancarlo 

De Carolis” 

http://www.alberghierospoleto.it/WP/ipseoasc/ 

 

 
 

 

 

 

https://www.inab-jugend.de/berufsvorbereitung/berufseinstiegsbegleitung-bereb/
https://www.profilpass-international.eu/
https://www.inab-jugend.de/beratung/?L=0
https://www.inab-jugend.de/schule-und-beruf/berufsorientierungsprogramm-bop/
https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html
https://www.gbg-pritzwalk.de/
http://www.umbriautc.org/
http://www.franchettisalviani.it/index.asp
https://www.iiscittadicastello.gov.it/pvw/app/PGIP0004/pvw_sito.php?sede_codice=PGIP0004
http://www.alberghierospoleto.it/WP/ipseoasc/
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3.2. Planul de marketing pentru a îmbunătăți atractivitatea școlilor VET 

 

Al treilea capitol este un model al unui plan de marketing, dezvoltat de parteneri din Centrul 

de Instruire din Umbria din Italia. A fost conceput ca un instrument de lucru util tuturor instituțiilor 

de învățământ care doresc să-și promoveze oferta educațională. 

 

INDEX CAPITOL 

Obiectivele planului de marketing  

1. EVALUAREA ȘCOALA - ANALIZA SWOT 

2. OBIECTIVE 

3. BRAND ȘI VALORI - MISIUNE ȘI VIZIUNE 

4. MESAJUL CHEIE 

5. TARGET 

6. DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE A PLANULUI DE MARKETING 

 

Obiectivele planului de marketing: 

1. Să ajungă în mod eficient la grupurile țintă 

private, în special elevii și părinții lor 

2. Să consolideze acceptarea publică a TVET, ca o 

opțiune viabilă nu doar pentru elevii care nu pot 

ajunge la învățământul universitar 

3. Implicarea activă a industriei, ca partener de bază 

în educația tehnică, pentru a face ofertele de curs 

mai relevante pentru cerințele de competențe ale 

pieței forței de muncă 

4. Să genereze venituri pentru menținerea și 

extinderea facilităților, să ofere stimulente 

profesorilor și să susțină instituția. 

 

Cel puțin, un plan de marketing de bază în educația TVET va include: 

o Scurtă viziune / misiune pentru școală. 

o O evaluare a punctelor forte și a punctelor slabe ale școlii și a domeniilor în care intervenția 

este cea mai necesară. 

o Un plan detaliat privind dezvoltarea aptitudinilor de angajare la toți absolvenții. 

o O evaluare a pieței pentru dezvoltarea abilităților 

o Un plan pentru deschiderea școlilor pentru invitarea părinților și a elevilor. 

o O prioritate atribuită fiecărei piețe. 

o O definiție a fiecărui segment al acestei piețe, o analiză a nevoilor sale specifice și un plan 

de accesare a piețelor. 

o Școala trebuie să aleagă o piață și să își testeze capacitatea acolo, mai întâi. După aceea, este 

mai ușor să construiești succesul. 

o Planul de vizibilitate / Planul de comunicare. 
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1. EVALUAREA ȘCOALĂ - ANALIZA SWOT 

2.  

3. OBIECTIVE 

1. Să ajungă în mod eficient la grupurile țintă, în special elevii 

potențiali și părinții lor 

2. Să consolideze acceptarea publică a ÎPT ca o opțiune viabilă nu 

doar pentru elevii care nu pot ajunge la învățământul universitar 

3. Implicarea activă a industriei ca partener de bază în educația 

tehnică pentru a face ofertele de curs mai relevante pentru cerințele 

de competențe ale pieței forței de muncă 

4. Să genereze venituri pentru menținerea și extinderea facilităților, 

să ofere stimulente profesorilor și să susțină instituția 

 

4. BRAND ȘI VALORI - MISIUNE ȘI VIZIUNE 

 

De ce oamenii aleg să acționeze în direcția pe care școala o vizează? 

Viziune 

Să pregătească și să formeze elevii pentru a ocupa un loc de muncă la nivel global, oferind 

educație și formare de cea mai bună calitate. 

Declarația misiunii 

• Să ofereelevilor experiențe de învățare profesionale, practice și pozitive, astfel încât să devină 

profesioniști competenți și valoroși 

• Încurajarea elevilor să-și maximizeze oportunitățile de carieră și căile academice 

• Îmbogățirea experienței de viață a elevului prin conexiuni în comunitate, prin dobândirea 

experienței practice de lucru 

• Să proiecteze, să dezvolte și să comercializeze servicii educaționale și de formare de cea mai 

bună calitate 

 

 

O analiză SWOT este o listă organizată a celor 

mai puternice puncte de vedere, deficiențe, 

oportunități și amenințări ale afacerii dvs. 

Punctele tari și punctele slabe sunt lucruri pe care 

le puteți schimba în afacerea dvs. (gândiți-vă la 

locație, angajați și marketing), în timp ce 

oportunitățile și amenințările sunt lucruri din 

afara afacerii dvs. pe care nu le puteți schimba 

(gândiți concurenții sau schimbările în obiceiurile 

de cumpărare ale clienților). profitați la maximum 

de analiza dvs. SWOT, lucrați la el ca un proiect 

de echipă cu oameni diferiți din diferite părți ale 

instituției dvs. Cu cât informațiile vor fi mai 

variate, cu atât rezultatele dvs. vor fi mai bune. 

Puncte tari 

Rețea bună în teritoriu 

Calitatea ofertei de 

formare 

................... 

Puncte slabe 

Relația slabă cu 

întreprinderile 

Guvernare defectuoasă 

Procedura de înscriere 

insuficientă ... 

............ .. 

Oportunități 

Sprijin financiar 

financiar european 

Activarea strategiilor de 

internaționalizare 

Amenințări 

Crize economice 

 ...... .. 
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5. MESAJUL CHEIE 

 

Exemplu de mesaj cheie  - The Essential Education Marketing Plan Template 
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5. GRUP ȚINTĂ 

 

 

 

 

6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE    

 
1. Invitați absolvenții de TVET care au reușit să vină și să împărtășească cu elevii în curs de 

formare propriile lor experiențe în munca lor. 

2. Găsiți unul sau două modele de parteneriat cu adevărat eficiente în țară și mergeți în vizită. 

3. Invitați angajatorii să vorbească cu elevii la anumite evenimente și să împărtășească ce 

așteaptă de la absolvenți. 

4. Organizați vizite în industrie, astfel încât elevii să observe piața muncii. Organizați cursuri 

de formare profesională pentru elevi dar și pentru profesori. 

 

Cine sunt cei vizați? 

• Elevi 

• Părinții 

• Rețea antreprenorială 

• Părți interesate 

1. Obțineți un profil al elevilor pe care îi aveți acum. De ce sunt acolo 

în instituția dvs.? Care sunt nevoile lor, valorile lor, circumstanțele lor 

socio-economice? Care sunt problemele lor? Ce obstacole există în 

calea succesului lor? Asigurați-vă că includeți și sentimentele părinților 

despre ÎPT. 

2. Obțineți un profil al pieței muncii. Ce companii angajează în zona 

dvs.? Ce au nevoie? Care dintre aceste nevoi sunt mai urgente? Ce 

probleme întâmpină acum? Care sunt planurile lor viitoare? 

3. Discutați cu companiile locale. Ce vor ele. Dacă absolvenții tăi nu 

primesc locuri de muncă, ai eșuat! 

4. Examinați-vă capabilitățile. Care dintre ele răspund cel mai bine 

profilului clientului pe care l-ați identificat de la cele două grupuri, 

elevii actuali și piața muncii. Este potrivita? Dacă există, cum poate fi 

îmbunătățită aceasta? Dacă nu există niciunul, cum puteți dezvolta o 

potrivire? 

5. Proiectați formarea pentru a răspunde cel mai bine acestor clienți. 

Începeți cu proiectarea și implementarea foarte simplă și realizabilă sau 

încercați-o pe pilot. Învățați din experiență și reorientați cursurile spre 

succes. Odată ce ați avut succesul inițial, veți fi încurajați să încercați 

mai multe. 
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5. Obțineți feedback de la angajatori cu privire la punctele tari și punctele slabe ale 

absolvenților angajați. 

6. Cereți angajatorilor recomandări privind competențele de care au nevoie. 

7. Organizați târguri de locuri de muncă pentru elevi unde angajatorii să participe și să 

vorbească cu elevii. 

8. Cereți liderilor din industrie să facă parte din consiliile consultative ale instituției. 

9. Implicarea partenerilor din industrie în crearea standardelor de performanță și evaluarea 

competențelor elevilor. 

 

o Dezvoltați curriculum-ul 

o Instruire pentru formare 

o Dezvoltați strategia de internaționalizare 

 

 
 

Sursa www.thoughtco.com/marketing-plans-for-schools-4056332 

 

 

6. PLANUL DE COMUNICARE 

 

Pentru a vă promova instituția de învățământ la nivel global prin intermediul marketingului digital, 

trebuie să vă pregătiți cu următoarele: 

Creați site-ul web - ar trebui să aveți propriul site web cu conținut de marketing, unde puteți 

evidenția documentele instituției, detaliile cursului, facilitățile pentru cazare, facilitățile de 

transport, clasamentele cu elevi premiați, etc. 

Social Media - Creați un cont pe toate mediile sociale cum ar fi Facebook, Twitter și Linked-in 

etc., actualizați evenimentele și activitățile curente, zi de zi. 

http://www.thoughtco.com/marketing-plans-for-schools-4056332
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Blog de instalare - Implementați un blog pe site-ul dvs., unde puteți permite elevilor sau 

profesorilor să-și publice lucrările de cercetare / academice, ceea ce va influența conținutul dvs. în 

toate motoarele de căutare. SEO (optimizarea motorului de căutare) - pentru a obține mai mult 

trafic organic. 

Publicitate digitală - Cu structuri și conținuturi atractive, publicitate la nivel global pentru a 

câștiga traficul pentru elevi, pentru a afla despre detaliile academice și despre facilitățile dvs. 

Call Action - Implementați apel gratuit înapoi, formular de contact pe site-ul cel mai căutat 

Efectuați SEO (Search Engine Optimization). (SEO este o metodă de clasificare a site-ului dvs. 

într-o căutare efectuată pe un motor de căutare și este gratuită). [Notă: 31% din traficul unei Căutări 

Google se duce la primul link disponibil pe pagină.] 

Creați un cont Instagram și postați imagini relevante pentru produsele dvs. educaționale 

Creați un buletin informativ lunar, care ar putea include produsele pe care le vindeți, precum și 

articole din blogul dvs. 

Îmbunătățiți-vă strategia PR. Unii oameni vor fi dispuși să menționeze produsele dvs. în 

schimbul ceva (de exemplu, o reclamă de pe site-ul dvs. sau de burse.) 

Oferiți cadouri pentru a crește gradul de cunoaștere a mărcii. 

Zilele porților deschise reprezintă o oportunitate pentru vizitatori de a se întâlni cu personalul 

școlii pentru a-și satisface curiozitatea și întrebările pentru disciplinele de studiu. 

 
Sursa: Michael G. Dolence Academic/SEM Cycles & Workflows, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgdolence.com/tag/academic-strategy/
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CONCLUZII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concluzie (centrul de formare din Umbria și Santarella) 

Proiectul "TECHNIC" ERASMUS PLUS ka2 Vet “Technical partnership for innovation and 

cooperation for VET”, nr. 2017-1-RO01-KA202-037478 a fost conceput cu scopul principal de a 

creșteatractivitateacentrelor de educație și formare profesională și a liceelor tehnologice, prin 

creșterea atractivității educației tehnice Necesitatea de a lucra la o strategie globală pentru a atinge 

acest obiectiv a reunit eforturile întregului parteneriati transnational, carea dezvoltatprintr-o acțiune 

comună și interesantă, câteva instrumente practice pentru a fi utilizate și implementate în diferite 

țări. 

UTC a fost implicată în toate activitățile comune - dar în special în planificarea abordării 

metodologice din spatele fiecărei producții intelectuale. Activitățile proiectului s-au desfășurat într-

un cadru methodologic, care a fost împărtășit și implementat de parteneri, în țări cu un mediu 

economic și social diferit, ceea ce reprezintă o valoare adăugată reală a proiectului. 

Pentru a îmbunătăți atractivitatea învățământului professional și tehnic și a formării profesionale, au 

fost implicate: organizații, viziuni, strategii de dezvoltare, servicii inovatoare, campanii de 

comunicare și promovare. 

Oferta de instruire trebuie să fie considerată un element important al pieței. Educația 

constituie o activitate economică și se confruntă cu o concurență puternică. Școlile și centrele de 

formare profesională trebuie să facă față concurenței din zona lor și, din acest motiv, trebuie să 

lucreze într-un mod profesionist, bazându-și strategiile de dezvoltare, pe planurile de marketing 

educațional, pentru a analiza cererea de educație din partea tuturor părților interesate interesate și 

pentru a planifica o educație inovatoare și oferirea de servicii integrate elevilor, familiilor acestora 

și părților economice interesate, care au nevoie de resurse umane calificate pentru piața forței de 

muncă. 

Rezultatele intelectuale și alte produse realizate în cadrul proiectului, au provenit dintr-o 

analiză globală, care a permis parteneriatului să poată implementa un plan strategic de marketing 

pentru a îmbunătăți atractivitatea învățământului professional și ethnic, identificând un set de 

priorități. Aceste priorități pot fi rezumate într-un plan general de dezvoltare, în care criteriile de 
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calitate (EQAVET) ar trebui să reprezinte un punct de referință. Principalele dimensiuni ale 

îmbunătățirii ofertei de formare ar trebui să aibă impact asupra următoarelor elemente: 

1. Management și organizare. 

A) Centrele de formare profesională și școlile tehnice trebuie să-și desfășoareactivitatea pe o 

piață foarte competitivă. Marketingul educațional a reprezentat un instrument inovativ important 

care, în cursul activității de formare organizat de UTC, a fost transferat partenerilor. Aceasta ajută la 

crearea unei organizări mai bune a instituției de învățământ. Pentru a înțelege mai bine nevoile 

părților implicate (elevi, familii și companii), managementul școlilor și al centrelor de formare 

profesională trebuie să conceapă și să dezvolte un plan strategic de marketing educațional pentru a 

avea o idee clară, pe baza unui sistem precis de colectare a datelor și de monitorizare și procedurile 

de autoevaluare, a soluției pe care trebuie să o găsească pentru a-și îmbunătăți imaginea și 

poziționarea pe piață. 

B) Organizațiile educaționale trebuie să dea relevanță sistemelor de asigurare a calității 

pentru furnizorii de VET și să aplice sistemele interne de asigurare a calității definite de lege. 

C) Trebuie să se țină seama de serviciile și instrumentele de orientare profesională. Proiectul 

"Technic" a subliniat importanța dezvoltării unui instrument de orientare profesională și de 

orientare în carieră pentru: 

o Înscrierea studenților; 

o Evitarea părăsirii timpurii a școlii, 

o Sprijinirea elevilor în alegerea corectă a traseului profesional 

o Gestionarea acestora pe piața muncii 

Mai multe metode de orientare profesională au fost analizate în cadrul parteneriatului. 

Dintre acestea, fiecare țară parteneră a experimentatmetodele propuse de parteneri din celelalte 2 

țăriale parteneriatului. Mulți factori influențează alegerea elevilor. Valorile și percepțiile familiilor 

sunt foarte relevante, astfel încât, pe parcursul proiectului ne-am focusat pe relația dintre școală-

elevi-părinți. 

D) Marketingul și comunicarea ar trebui să constituie un aspect important în instituțiile de 

educație VET. Strategiile de comunicare contribuie la îmbunătățirea imaginiiacestora. Instituțiile de 

educație VET trebuie să fie echipate pentru organizarea de evenimente de comunicare, în funcție de 

diferitele părți interesate. 

2. Furnizarea viziunii de VET 

Calitatea educației este asigurată, dacă este promovată calitatea formării profesionale, pentru 

că, în acest mod este sporită capacitatea de angajare a absolvenților și este îmbunătățită capacitatea 

de răspuns a învățământului tehnic profesional, la cerințele în schimbare ale pieței forței de muncă. 

Acest lucru ar trebui să se realizeze în scopul îmbogățirii experiențelor de învățare ale elevilor și să-

i ajute să-și consolideze cunoștințele, sporind în același timp competențele lor și îmbunătățind 

accesul acestora la învățarea pe tot parcursul vieții. Din experiența colectată de parteneri, furnizorii 

de educație și formare profesională trebuie să depună toate eforturile pentru ca elevii să se implice 

în procesul de învățare / instruire, prin oferirea de programe atractive și prin încurajarea cursanților / 

cursanților, inclusiv a grupurilor dezavantajate, să participe activ la finalizarea programelor VET, 

Furnizorii de educație și formare profesională trebuie să promoveze investiția în formarea cadrelor 

didactice și a formatorilor, deoarece aceștia joacă un rol important,de factor care influențează 

alegerile și motivațiile elevilor. 
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Mai mult, UTC dezvoltă un document despre metodologiile inovatoare, în conformitate cu 

nevoile de instruire ale întreprinderilor, care se supun unui proces de inovare conectat la 

digitalizarea proceselor de producție. Sprijină formatorii și profesorii în implementarea unei noi 

abordări a educației digitale, pentru a răspunde cererii profesionale privind mediul de producție. Au 

fost elaborate mai multe lucrări științifice privind noile metodologii de formare, pentru a sublinia 

necesitatea de a recrea un cadru real de producție în activitățile de formare. Industria se află în 

prezent într-o transformare către digitalizarea completă și inteligența proceselor de fabricație. 

Conceptele vizionare, dar destul de realiste, cum ar fi Internetul lucrurilor, Internetul industrial, 

Producția de nori și producția inteligentă, sunt promotori ai așa-numitei revoluții industriale a IV-a, 

denumită în mod obișnuit Industria 4.0. Integrarea digitală completă și automatizarea proceselor de 

fabricație în întreaga lor dimensiune, verticală și orizontală, implică și o automatizare a comunicării 

și a cooperării, în special în cadrul proceselor standardizate. SCENARIO-BASED LEARNING 

(SBL) este înrădăcinată în teoria despre învățare și cogniție. Acesta susține că învățarea este cea mai 

eficientă atunci când are loc în contextul său natural, în care vor fi folosite cunoștințele dobândite. 

Astfel, cunoștințele pot fi transformate în competențe de acțiune. Pentru a oferi un răspuns prompt 

la nevoia pieței forței de muncă, oferta de instruire ar trebui să fie foarte flexibilă și să promoveze 

dezvoltarea unui curriculum al planului educational, care să poată fi mereu îmbunățățit. 

3. Realizarea și performanțele cursanților VET 

Pentru a îmbunătăți atractivitatea VET, furnizorii VET ar trebui să evalueze următoarele 

date: 

 Numărul de participanți la programele VET 

 Finalizarea programelor VET. 

 Rata de plasare în programele VET 

Combinația dintre aceste trei elemente este esențială în alegerea unui anumit centru VET / 

școală tehnică. Toți partenerii sunt de acord cu promovarea unei culturi de monitorizare și evaluare 

în cadrul unei instituții unice. 

4. Reunirea nevoilor părților interesate din domeniul VET. 

Un alt aspect important care afectează atractivitatea VET, este capacitatea sa de a crea rețele 

la nivel teritorial, implicând toate părțile interesate ale sistemelor locale de producție, iar întrebarea 

este: 

Cât de receptive sunt programele VET la cerințele în schimbare ale pieței muncii? 

Schimbul de experiență cu partenerii, relația puternică cu întreprinderile, cu organizațiile 

angajatorilor și angajaților, constituie o valoare adăugată pentru furnizorii de VET. Dezvoltarea 

învățării având la bază de munca sub forma sistemelor duale, ajută furnizorii de educație și formare 

profesională să înțeleagă nevoile profesionale ale pieței forței de muncă. Utilizarea competențelor 

dobândite la locul de muncă, nivelul satisfacției participanților în ceea ce privește asimilarea 

informațiilor, sfaturilor și îndrumărilor pe care le-au obținut de la furnizorii lor după terminarea 

formării, sunt factori care trebuie luați în considerare.  

În același mod, ar trebui să ne asigurăm că angajatorii și viitorii angajați sunt mulțumiți de 

abilitățile / competențele dobândite. 
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Concluzie (Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

În ciuda boom-ului de locuri de muncă, ocupațiile tradiționale de ucenicie sunt în criză atât 

în Germania, cât și în Europa: piața forței de muncă și piața de instruire sunt decuplate. 

Companiile de formare au în prezent probleme enorme în găsirea numărului suficient de 

candidați pentru a le oferi ucenicia. Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Camerelor de Industrie 

și Comerț din Germania (DIHK), 31% dintre companii au declarat că nu își pot umple posturile de 

ucenicie. Fiecare a patra companie cu posturi vacante de formare nu a primit nicio cerere. Și, din 

păcate, situația nu este diferită la vecinii noștri europeni. Deficitul, deja remarcabil, de lucrători 

calificați, amenință să se agraveze și mai mult. 

Multe companii de formare din Europa nu găsesc candidați potriviți. Lipsa competențelor 

angajaților, este deja un risc de afaceri pentru fiecare a doua companie. Cererea scăzută are mai 

multe cauze. Una este schimbarea demografică care provoacă un număr redus de absolvenți de 

școală. În același timp, proporția celor eligibili să studieze la universități crește. După ce părăsesc 

școala, tot mai mulți tineri frecventează colegii și universități. În cele din urmă, companiile se 

confruntă cu candidați din ce în ce mai prost calificați.  

Motiv pentru care, conform studiilor noastre, proporția absolvenților de liceu, care rareori 

aleg o meserie de mestesugărit, este în creștere. O prejudecată este aceea că: mulți adolescenți se 

tem de pierderea statutului social, atunci când lucrează manual. 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk a studiat stagiarii, precum și formatorii care lucrează în 

instituția noastră și / sau au absolvit o formare profesională duală și studenți ai Liceului Dr.-

Wilhelm-Polthier Wittstock, Liceul Carl-Dierke Kyritz, Lindenschule Kyritz, an pre-profesional în 

metal, etc., care abordează atitudinea de a lua un comerț tehnic sau artizanal. 

Un alt motiv pentru care tinerii nu aleg profesii tehnice este gândirea statutului multor tineri. 

Ei cred că oamenii din aceste profesii sunt văzuți de către ceilalți oameni ca fiind nevrednici, mai 

puțin inteligenți și cu venituri mici. In plus, exista rezerve cu privire la ocupatii cu activitate fizica 

predominanta. Ridică-te devreme, muncești din greu, câștigi puțin - adică triada, care, evident, încă 

se agață de meseria tehnică și îi îndepărtează pe mulți. 

De asemenea, în interviuri s-a afirmat că nu adolescenții refuză anumite profesii încă de la 

început, ci părinții. 

Ei și-au exprimat dorințele de carieră pentru copiii lor. Principalele concluzii care au rezultat 

din interviuri sunt: 

 Abordarea deja în școli (7-9 clase) 

 Publicitate pentru profesii tehnice 

 Să ofere părinților și profesorilor avantajul formării tehnice pentru copiii / elevii lor 

 Creșterea atractivității învățării legate de muncă 

 Utilizarea materialelor didactice de învățare interesante și în context 
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 Creșterea publicității de către instituțiile de învățământ și companiile pentru profesiile 

tehnice 

Tinerii, al căror interes a fost trezit, lucrează de obicei cu mult entuziasm în munca lor. Și 

aici a devenit clar că ucenicii apreciază o atmosferă bună de lucru, know-how tehnic și instructori 

de înaltă calificare. Faptul că noi, ca societate educațională, putem oferi multe lucruri în acest sens, 

dovedește că mulți dintre foștii noștri stagiari s-au întors la Prignitz și au lucrat ca formatori pentru 

noi. 

 

 
 

 

Proiectul Erasmus+ KA2 VET, cu titlul ”TECHnical partNership towards Innovation 

and Cooperation for VET”, Nr. 2017-1-RO01-KA202-037478 s-a născut dintr-o nevoie comună, 

identificată la nivelul a 3 regiuni din Europa: Romania, Germania, Italia, de a atrage tinerii spre 

învățământul tehnic profesional, în condițiile în care pe piața forței de muncă există un număr 

important de firme active în domeniul industriei constructoare de mașini, care au nevoie de tineri 

bine pregatiti profesional. 

De aceea, obiectivul principal al proiectului a fost creșterea atractivității învățământului 

profesional și tehnic, astfel încât acest lucru să conducă la creșterea numărului de elevi care se 

orientează spre liceele tehnologice.  

Alegerea partenerilor de proiect nu a fost întâmplătoare și a vizat implicarea în acest demers, 

a unor instituții cu rol important în promovarea pe piața muncii a acestui tip de învățământ, din 

România, Italia și Germania. Astfel, pe parcursul celor 2 ani de proiect, experiențele fiecăreia dintre 

cele 8 instituții partenere în proiect, au constituit o bază importantă pentru atingerea rezultatelor 

propuse în proiect, cel mai important dintre acestea fiind Ghidul de orientare și consiliere în carieră. 

Ghidul a fost conceput în așa fel încât să ofere tuturor actorilor implicați în promovarea 

învățământului tehnic profesional, soluții pentru atragerea elevilor spre acest tip de învățământ. 

Ghidul debutează cu o analiză succintă a sistemului educațional în contextul socio-economic 

actual existent în fiecare dintre cele 3 tări partenere: România, Italia și Germania, astfel încât 

aceasta să contureze argumentul, care justifică necesitatea realizării acestui ghid.  

Această analiză a fost realizată de Consiliul Județean Alba - Romania, Umbria Training 

Center – Italia și Man Com Gmbh – Germania, instituții implicate activ în inserția pe piața muncii 

a absolvenților școlilor VET, în dezvoltarea schimburilor interregionale la nivel European, privind 

migrația forței de muncă și integrarea pe piața muncii a tinerilor proveniți din diferite tări, în 

condițiile unei pregătiri profesionale de calitate a acestora, adaptată la cerințele pieții. 

O importanță deosebită o au factorii care influențează orientarea în carieră, de aceea 

identificarea și analiza lor a constituit un punct de plecare esențial în realizarea acestui ghid.  

Analiza acestor factori a fost întocmită la nivelul celor 3 regiuni din care provin instituțiile 

partenere în proiect, de către Inspectoratul Școlar Județean Alba, Liceul Tehnologic “Alexandru 

Domșa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, - România; ManCom GmbH - 

Germania, Umbria Training Center – Italia. 
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Ghidul este conceput a fi un instrument util pentru toate instituțiile care doresc să 

promoveze învățământul tehnic profesional în comunitatea din care provin, pentru că acesta conține 

20 de metode de orientare și consilere în carieră, adresate atât elevilor, cât și părinților acestora. 

Fiecare metodă cuprinde un set de activități cu elevii sau/și cu părinții acestora și este descrisă în 

așa fel încât să poată fi ușor aplicată de către profesorii implicați în promovarea învătământului 

tehnic profesional și în orientarea și consilierea elevilor în carieră.  

O parte dintre metodele cuprinse în ghid sunt destinate elevilor din clasele terminale ale 

învățământului gimnazial și părinților acestora și sunt concepute în așa fel încât să ofere informații 

complete despre învățământul tehnic profesional, despre oportunitățile oferite de acesta, astfel încât 

fiecare elev sa-și poată contura un traseu profesional compatibil cu aptitudinile sale și să-și decidă 

viitorul în carieră în cunoștință de cauza, luând în calcul toate oportunitățile oferite de piața muncii.  

O altă parte a metodelor cuprinse în Ghid sunt destinate elevilor cuprinși deja în 

învățământul tehnic profesional și părinților acestora.  

Una dintre problemele actuale cu care se confruntă liceele VET, este abandonul școlar 

crescut în rîndul elevilor acestor școli, elevi care de regulă, provin din familii defavorizate sau 

dezorganizate și au o situație slabă la învățătură. Metodele propuse în ghid, cuprind activități care 

să-i ajute pe acești elevi să-și descoperă potențialul, crescând stima de sine a acestora, astfel încât să 

fie suficient de motivați ca să-și continue studiile.  

Metodele destinate părinților acestor elevi, urmăresc să-i conștiențizeze pe aceștia de 

importanța continuării studiilor și să-i determine să le ofere sprijin și susținere copiilor lor, în acest 

sens. 

Toate aceste metode au fost prezentate în ghid de către școlile VET cuprinse în proiect și 

sunt rodul experienței acestora, acumulate și aplicate în practică, în regiunile din care fac parte: 

Istituto Professionale Industria e Artigianato "L. Santarella" - Italia, 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania) , Liceul Tehnologic ”Alexandru Domsa” Alba 

Iulia, Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj – România. 

Practic, acest ghid reunește metode de orientare și consiliere a elevilor în carieră și de 

asemenea, metode de promovare a învățământului VET aplicate în cele 3 țări partenere în proiect, 

care și-au dovedit eficiența în comunitățile lor de elevi și părinți.  

La realizarea capitolului intitulat Implementarea bunelor practici au contribuit următoarele 

instituții partenere: Umbria Training Center – Italia, Liceul Tehnologic “Alexandru Domșa” 

Alba Iulia, Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj – România, Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk – Germania. 

În acest capitol fiecare instituție parteneră, implicată în formarea profesională a tinerilor, 

prezintă rezultatul implementării a 2 metode împrumutate de la partenerii din celelalte 2 tări, pe care 

le-au adaptat la specificul comunității din care face parte. 

Caracterul inovativ al acestui ghid este conferit de faptul că orientarea și consilierea în 

carieă a a elevilor este abordată în contextul elaborării unei strategii de colaborare între școală, 

familie, instituții publice locale, mediu de afaceri. În acest scop, ghidul de consiliere și orientare în 

carieră, oferă, nu doar soluții teoretice, ci propune profesorilor, formatorilor, managerilor școlilor, 

factorilor de decizie de la nivel local si regional, o abordare interactivă a consilierii și orientarii 

profesionale, adaptată noului context socio-economic, cu implicarea directa mediului de afaceri și a 

autoritățiilor publice locale.  
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Astfel, schimbul de bune practici între partenerii din cele trei tari, Romania, Germania și 

Italia, privind metode si instrumente folosite în consilierea și orientarea profesională a elevilor spre 

școlile VET, a condus la elaborarea unui plan de marketing deosebit de util actorilor implicați în 

promovarea învățământului tehnic profesional. Acesta a fost realizat de partenerii de la Umbria 

Training Center, din Italia, a fost prezentat și analizat în cadrul mobilității de formare, organizată 

de aceștia la Spoleto și completat de către ceilalți partenerii de proiect. 

 

 

 

*** 
 

 

 

Tuturor celor care veți utiliza acesti ghid, vă dorim succes în nobilul demers de a 

contura fiecărui tânăr traiectoria spre o carieră potrivită cu aptitudinile și 

aspirațiile personale, în contextul societății în care va alege să trăiască. 
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Cele mai bune urări și recunoștință față de toți partenerii din proiect, pentru 

munca lor în crearea ghidului. 
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