


Introducere 
        

 Proiectarea  carierei profesionale și 
ghidarea în persoanei în acest proces 
- componente indispensabile a 
educației pentru carieră 
  
 
Fiecare persoană este o componentă 
importantă a societății cu potențial 
distinct, care trebuie evaluat și 
valorificat  
 





Introducere 
  

Pentru a avea succes în viață  este necesară o 
autoevaluare a capacităților și aspirațiilor 
proprii. 
  
Sistemul educațional trebuie să dezvolte 
politici privind educația pentru carieră 
  
Instituțiile de învățământ trebuie să asigure 
condiții pentru implementarea documentelor 
de politică educațională 
 



Introducere 
 Proiectul REVOCC a asigurat fuzionarea 
eforturilor actorilor implicați cu scopul de a 
dezvolta capacitatea instituţiilor de învăţămînt 
general secundar, profesional tehnic secundar şi a 
ANOFM de a oferi servicii incluzive de Orientare 
Profesională și Consiliere în Carieră tinerilor pentru 
a susține integrarea lor socio-economică și 
educațională prin: 
 
 Crearea platformelor de discuții 
 Crearea contextului pentru colaborare între 

sistemul educațional și piața muncii 
 Activități centrate pe principalii beneficiari – 

elevii, tinerii etc.   



Implementarea modulului  
„Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

Competența de autoevaluare a potențialului 
individual din perspectiva proiectării carierei 

1 

Competența de informare privind oportunitățile de 
evoluție în carieră și perspectivele pieței muncii 

2 

Competența de a lua decizii privind traseul 
educațional și profesional în baza sistemului de 
atitudini și valori 

3 3 

Competența de realizare a marketingului 
personal și vocațional 

4 4 

Modulul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 793 din 
12.09.2017 și este implementat în cadrul orelor de educație civică cât și 
în cadrul orelor de dirigenție.   
Competențe dezvoltate în cadrul modulului: 



Implementarea modulului  
„Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

Elevii își întăresc convingerea că o carieră de succes  

nu necesită obligatoriu studii superioare 

Conștientizează faptul că școala profesională este o 
oportunitate  valoroasă pentru dezvoltarea carierei   

Își dezvoltă capacitatea de autoevaluare a competențelor 
profesionale  

Înțeleg importanța proiectării propriei cariere 



Implementarea modulului  
„Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

Elevii sunt mai motivați să participe activ la orele de 
profil cu scopul de a-și forma cât mai multe abilități 

Sunt mai pregătiți pentru a face față la primele întâlniri 
cu angajatorii 

Știu că drepturile lor trebuie să fie respectate, indiferent 
de calificarea pe care o au  

Sunt conștienți de faptul că succesul în carieră depinde 
în primul rând de ceea ce faci, cum valorifici abilitățile 



Implementarea modulului  
„Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

Pilotarea și implementarea unui nou produs educațional 
de importanță națională sporește responsabilitatea 

Implicarea în proiecte educaționale motivează, încurajează 
și îmbunătățește imaginea de sine 

Se consolidează convingerea - cadrele didactice au un 
aport major în modelarea și formarea personalității 

Materialele modulului îi condiționează să-și dezvolte 
competențele didactice 



       În scopul asigurării oportunităților de dezvoltare a carierei  elevilor și 
absolvenților Școala Profesională, or. Soroca colaborează cu: 

CEDA 

• Proiectul REVOCC 

• Proiectul MEEETA IV - Bazele antreprenoriatului 

• Programe de granturi pentru absolvenți 

• Organizare de master class și programe de stagiere 

AFA 

• Suport în organizarea concursului planurilor de afaceri 

• Târgul ideilor de afaceri 

• Programe de granturi pentru absolvenți 

CRT DACIA 

• Proiecte de granturi mici 

• Proiecte de formare și integrare a tinerilor pe piața muncii 



       În scopul asigurării oportunităților de dezvoltare a carierei  elevilor 
și absolvenților Școala Profesională, or. Soroca colaborează cu: 

AOFM Soroca&CGC Soroca 

• Consilierea și facilitarea angajării absolvenților 

• Formarea adulților 

• Ghidarea în carieră 

Agenții economici 

• Asigurarea cu locuri de practică în producție 

• Participarea la examenele de calificare 

• Angajarea absolvenților 



       Misiunea Școlii Profesionale, or Soroca  
O instituție care oferă condiții optime tinerilor pentru construirea 

unei cariere de succes în domeniile : prelucrarea alimentelor, 

electronică și automatică,  servicii hoteliere, restaurante și 

alimentație publică,  servicii de coafor și frumusețe, 

textile(îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele), mecanică 

și prelucrarea metalelor,  în acord cu cerinţele comunităţii locale, 

naţionale, internaţionale.  

Acordăm şanse egale și acces la educaţie de calitate pentru toți 

cei care doresc să obțină o profesie. 

Școala Profesională din Soroca își propune: 

•  Instruirea bazată pe necesitățile elevilor  

• Educarea tinerilor în baza tradițiilor și obiceiurilor naționale și în 

spiritul valorilor democratice 

•   Dezvoltarea competenței antreprenoriale – o opțiune în carieră 

•  Promovarea modului sănătos de viață și atitudinii responsabile 

față de natură. 

• Crearea condițiilor pentru dezvoltarea carierei cadrelor 

didactice 
 



 Rata absolvenților care se angajează conform 
calificării este de aproximativ 50% 

 
Chiar dacă pleacă peste hotare, majoritatea 

activează conform domeniului de formare 
 

Angajatorii sunt mulțumiți de nivelul de formare și 
sunt predispuși să ofere suport pentru sporirea 
calificării 
 

 Solicitările de transfer de la o meserie la alta în 
primul an de studii s-au redus aproape la 0.  



Reconceptualizarea orientării profesionale şi 
consilierea în carieră este un proiect imperios ce 
necesită implicare din partea tuturor  
 

Este necesar ca toți cei interesați în dezvoltarea 
Republicii Moldova să-și concentreze eforturile pentru 
reformarea sistemului educațional  
 

Continuarea activităților în cadrul proiectului REVOCC 
va servi ca pilon de sprijin sau ca elan în procesul de 
sporire a calității educației pentru carieră 
 

Dezvoltarea personală și proiectarea carierei  trebuie 
să depășească cât mai repede zona  facultativă a 
Curriculei școlare, or școala are menirea de a facilita 
formarea personalității 



 

Vă mulțumesc și vă doresc succes în 
dezvoltarea  carierei! 


