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Descrierea nevoii

Alegerea unei cariere este una dintre problemele cu care se confrunta adolescentii de
azi. Problema tranzitiei de la un nivel de scolaritate la altul, de la scoala la locul de
munca, de la un loc de munca la altul este una tot mai complexa, deoarece solicita noi
aptitudini si competente, masuri si instrumente de lucru din ce in ce mai
specifice. Alegerea unei cariere este un proces complex care are un impact
definitoriu in viitorul lor profesional, iar derularea acestui proces fara sprijin extern
este asociat adesea cu alegeri gresite ale domeniului de studiu sau ale carierei, ezitari,
abandon, amanare, performante profesionale slabe si stari de nemultumire privind
viata profesionala.



Scop 

Scopul proiectului este explorarea optiunilor si resurselor personale ale elevilor din
clasele terminale in vederea orientarii educationale si profesionale a acestora.

Obiective

1. Identificarea unui numar de 800 de elevi din clasele terminale (a VIII-a și a XII-a)
ce urmeaza a fi inclusi in programul de evaluare, consiliere si orientare educationala,
din cadrul a 40 de unitati scolare din judetul Alba. 
2. Desfasurarea a 10 sedinte de consiliere cu fiecare grup de elevi inscrisi din 40
unitati scolare din judetul Alba, in perioada septembrie-decembrie 2021.



ACTIVITĂȚI

Activități
septembrie

2021
octombrie

2021
noiembrie

2021
decembrie

2021

Înscrierea coordonatorilor și a elevilor

Ridicarea ghidurilor, caietelor, materialelor de

promovare de la sediul CJRAE

Aplicare chestionar inițial elevilor

Desfășurarea lecțiilor cu elevii

Aplicare chestionar final elevilor

Aplicare chestionar feedback coordonatori

Semnarea acordurilor GDPR de către

coordonatori și elevi/ părinți



DE CE AVEM
NEVOIE?

Atât a coordonatorilor, cât și a

elevilor în desfășurarea lecțiilor

propuse.

Participare activă

Contact:
Toate materialele/ documentele

solicitate vor fi trimise către

adresa de e-mail:

acdpccr@gmail.com

Transmiterea la timp a tuturor

documentelor solicitate

(acorduri, chestionare etc)

Punctualitate

Vă rugăm să trimiteți cel puțin 3

fotografii din cadrul fiecărei lecții, în

săptămâna desfășurării acestora.

Vizibilitatea
proiectului


