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Proiect educațional ”Paşi spre viitor” 
martie – iunie 2021 

 
 
ARGUMENT 

Proiectul educațional  „Paşi spre viitor”  - aflat la prima ediţie, este o acţiune care vine în 
sprijinul elevilor claselor a VIII-a în ceea ce privește activitatea de orientare şcolară şi profesională. 
Activitatea școlară și profesională presupune îndrumarea și dirijarea unui adolescent spre meseria 
sau profesia care se potrivește cel mai bine cu capacitățile, aspirațiile și personalitatea sa, ținând cont 
de posibilitățile de angajare oferite de piața muncii și de situația sa familială, socială, economică, etc.          
Pentru o opțiune școlară și profesională corectă și realistă este necesar ca elevii să fie informați cu 
privire la tipurile și profilurile de studii pe care le pot urma, la posibilitățile și formele de calificare 
profesională, la lumea profesiilor si dinamica ei, la oferta socială de muncă în diferite sectoare de 
activitate. 
 
ORGANIZATORI: 

- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba 
- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Alba 

 
PARTENERI: 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
- Unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Alba 

 
ECHIPA DE PROIECT: 

- Prof. cons. școlar Nicoară Dana, Director CJRAE Alba 
- Prof. cons. școlar Croitoru Felicia Melania, atribuții coor. CJAP 
- Prof. con. școlar Dumitreanu Ana Florina, CJAP 
- Prof. cons. școlar Anca Simona Brîndușa, CJAP 

 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

- Profesori consilieri școlari din unități de învățământ gimnmazial 
 
SCOPUL PROIECTULUI: 
 

Cunoaşterea posibilelor trasee educaţionale după finaliyarea clasei a VIII a, a ofertelor de 
şcolarizare ale liceelor, colegiilor și școlilor profesionale din Alba (profilele, specializările) de către 
elevii de clasa a VIII – a, precum şi a oportunităţilor de continuare a studiilor pentru evoluţia în 
carieră şi a posibililor angajatori din judeţul Alba. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Promovarea ofertelor educaționale ale unităților de învățământ din județul Alba, pe site-ul 
CJRAE Alba; 

- Informarea elevilor de clasa a VIII - a cu privire la ofertelor de şcolarizare ale liceelor, 
colegiilor și școlilor profesionale din Alba (profilele, specializările); 

http://www.cjrae-ab.ro/
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- Organizarea unor activități de orientare în carieră, la clasele a VIII - a, în unitățile de 

învățământ de nivel gimnazial în care există posturi de consilieri școlari. 
 
GRUP ȚINTĂ: 

Elevii de nivel gimnazial clasa a VIII - a din județul Alba. 
 
DURATA PROIECTULUI: 

Semestrul II al anului şcolar 2020-2021 
 

MODALITATEA DE REALIZARE: ON – LINE 
 
ETAPE ȘI ACTIVITĂȚI: 

- Colaborarea cu consilierii școlari cu privire la modalitatea de derulare a proiectului la nivelul 
unităților de învățământ (workshop/ședință de lucru cu consilierii şcolari din județ pe tema orientării 
în carieră și a modalității de organizare a târgului ofertei educaționale, ediția 2021); 

- Colaborarea echipei din cadrul CJRAE - CJAP Alba cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și cu 
directorii unităților de învățământ, privind modalitatea de organizare a târgului ofertei educaționale 
și privind transmiterea către CJRAE/CJAP a link-urilor cu ofertele pentru anul școlar 2021 - 2022; 

- Postarea pe site-ul CJRAE Alba a ofertelor educaționale din unitățile de nivel liceal din 
județul Alba; 

- Promovarea proiectului în mediul on-line, în unitățile de învățământ de nivel gimnazial din 
județ; pe site-ul CJRAE, pe pagina de socializare a instituției; 

- Organizarea unor activități de orientare în carieră, la clasele a VIII – a, în unitățile de 
învățământ de nivel gimnazial în care există posturi de consilieri școlari. 

- Evaluarea proiectului și prezentarea rezultatelor 
 
ACTIVITĂȚI:  

- Consilierii școlari care își desfășoară activitatea la nivel gimnazial vor realiza activități pe teme 
de orientare în carieră și vor prezenta elevilor claselor a VIII-a informațiile necesare privind 
modul în care pot consulta online oferta educațională la nivel liceal și profesional pentru anul 
școlar 2021-2022; 

- Realizarea de activități specifice de orientare școlară și profesională, de către consilierii 
școlari cu elevii clasei a VIII-a atât pentru elevi cât și pentru părinți, abordând tematica 
specifică; 

- Centralizarea propunerilor de oferte educaționale ale instituțiilor de învățământ 
preuniversitar din județ; 

- Informarea cu privire la alternativele educaționale pentru liceu și învățământ profesional. 
Elevii și părinții vor fi informati de către profesorul consilier școlar și /sau profesorul diriginte 
cu privire la importanța traseului educațional spre o carieră de succes. Va fi prezentată oferta 
educațională a unităților de învățământ di județul Alba, propusă pentru anul școlar 2021-
2022. 

- Explorarea ofertelor educaționale ale unităților de învățământ, postate pe site-ul CJRAE 
Alba, pentru anul școlar 2021-2022, în județul Alba. 

 
Resurse utile: 
 

- Broșura informativă consiliere în carieră - https://anyflip.com/iwwvh/mavv/ 
- Galeria virtuală a ofertelor educaționale ale unităților de învățământ din județul Alba 

https://padlet.com/cjapalba/jtma7yyp7ln0cc3s 
- Explorare oferte educaționale și piața muncii – document atașat 

http://www.cjrae-ab.ro/
https://anyflip.com/iwwvh/mavv/
https://padlet.com/cjapalba/jtma7yyp7ln0cc3s
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-  Galeria virtuală a broșurilor informative a traseelor educaționale și a lumii profesiilor: 

 
Învățământ liceal: 

 -  filiera teoretică - https://anyflip.com/iwwvh/akzj/ 
 

 - filiera vocațională - http://online.anyflip.com/lwxel/thps/ 
 
 - filiera tehnologică - http://online.anyflip.com/lwxel/agte/ 
 

 
 Învățământ profesional: 

- de stat - http://online.anyflip.com/lwxel/kfuv/ 
- dual - http://online.anyflip.com/lwxel/wwdk/ 
 

 
 
           
 
 
 
Director CJRAE Alba                                                                                 Prof. cons. școlar atribuții coor CJAP 
Prof. con. școlar  Nicoară Dana                                                                                   Croitoru Felicia Melan ia 
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