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Implementator

Finanțare

Parteneri

• Centrul pentru Educație Antreprenorială și
Asistență în Afaceri (CEDA)

• Agenția pentru Dezvoltare din Austria
(ADA)

• Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
(MECC)
• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă (ANOFM)

Proiectul REVOCC

Scop - Dezvoltarea capacității instituţiilor de învăţământ
secundar, profesional tehnic secundar şi a ANOFM de a oferi
servicii incluzive de Ghidare în Carieră tinerilor pentru a susține
integrarea lor socio-economică și educațională

Obiectiv general - Corelarea sistemului educațional cu
cererea de pe piața forței de muncă pentru a spori gradul de
angajare şi productivitatea muncii

Obiective specifice

1. Sporirea calității Ghidării în Carieră la nivelul
învățământului secundar general și profesional tehnic
secundar
2. Fortificarea capacității instituționale a furnizorilor de
servicii de ghidare în carieră de pe piața muncii,
crearea și implementarea unor servicii noi
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Sporirea calității Ghidării în Carieră la
nivelul învățământului secundar general și
profesional tehnic secundar
Studiu privind politicile și practicile naționale

 Ghidarea în carieră se realizează la educația civică,
dirigenție – un modul de 4-8 ore
 Cadrele didactice nu au beneficiat de formare în
domeniu
 Elevii simt nevoia de ghidare în carieră
 S-a confirmat necesitatea intervenției
în domeniul GC si direcțiile de intervenție

Studierea experienței internaționale
Austria

România

 Educația pentru carieră începe în clasele
primare

 Curriculum la orientarea
profesională

 AOFM și Camera de comerț în acest
proces + Agenții economici

 Centre de Consiliere în carieră

 Implicațiile AJOFM

 Centre vocaționale, etc.

Suedia
 Politici în domeniul educație pentru
carieră și educație antreprenorială
 APL în educația pentru carieră
 AOFM și educația pentru carieră

Revizuirea Modulului la educația civică și dirigenție
Sistemul de competențe în educația pentru carieră

Autodezvoltare

Informare
Marketing
Decizii

• Competenţa de autoevaluare a
potenţialului individual din
perspectiva proiectării carierei

• Competenţa de informare privind
oportunităţile de evoluţie în carieră
și perspectivele pieței muncii

• Competenţa de realizare a
marketingului personal și vocaţional

• Competenţa de a lua decizii privind
traseul educațional și profesional în
baza sistemului de atitudini şi valori

Competența de
proiectare a carierei
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Rezultate
Formarea cadrelor didactice din instituțiile pilot:
 22 profesori de educație civică
 72 diriginți
 Seminare informative pentru 1002 profesori de educație civică

 10 profesori de educație tehnologică
 21 reprezentanți ai administrației instituțiilor pilot
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Rezultate/Schimbări

 Modulul pilotat în 7 licee, 2 gimnazii și 4 școli profesionale

 Metodologia și materialele didactice la Modulul ”Dezvoltarea personală și proiectarea
carierei” definitivate
 Materiale didactice editate și distribuite în școli (1-2 exemplare)

Rezultate/Schimbări
Modulul ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” definitivat, editat și
distribuit în școli (1-2 exemplare)

 Metodologia axată pe dezvoltarea competenței de proiectare a carierei
 Materialele didactice abordează educația pentru carieră din perspectiva
de gen, mediu, acces pentru toți
 Motivarea elevilor de a vizita Centrele de Ghidare în Carieră, întreprinderi,
organizații, a comunica cu persoane de succes în carieră
 Este asigurată continuitatea mesajelor din clasa a V-a până în clasa a XII-a

 Portofoliul – tehnica de învățate care permite urmărirea dezvoltării interesului
profesional (clasele V-XII)
 Finalitatea Modulului în toate clasele este ”Elaborarea Planului de carieră”
 Orientarea elevilor spre instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar

Produse curriculare

Educație
pentru
carieră
Modulul ”Dezvoltare personală
și proiectarea carierei” aprobat
Ordinul ME nr 859 din octombrie
2016
Ordinul ME nr 793 din septembrie
2016
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Rezultate/Schimbări
Modulul “Dezvoltarea personală și
proiectarea carierei” implementat la

nivel național din anul 2017:
 1235 instituții de învățământ secundar
general si 86 instituții VET

 159800 elevi din gimnazii
 33600 elevi din licee
 17228 elevi din școli vocaționale

 31603 elevi din colegii și Centre de
Excelență
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Adițional: Extinderea experienței
- abordare infuzională la disciplina Educație tehnologică

 Elaborarea materialelor didactice
 Formarea cadrelor didactice, administrației – 20 persoane
 Pilotarea materialelor elaborate – 6 instituții
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Rezultate/Schimbări
 Intervenții în educația pentru carieră
Educație
tehnologică
etc.

Dirigenție

Infuzional
și modular

Competența de proiectare a carierei
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Rezultate/Schimbări
Sugestii metodologice ”O zi de ghidare în carieră”:
 Activități extrașcolare în instituțiile de învățământ
 Activități in taberele de odihnă pentru copii
Implicarea activă a elevilor în activități axate pe educația pentru
carieră:
 școli de vară (150 fete)
 forumul profesiilor (peste 400 elevi)

 vizite la întreprinderi (275)
 întâlniri cu persoane de succes în carieră (200 elevi + 15 antreprenori)

Parteneriat: profesorii de educație civică, bazele antreprenoriatului,
educație tehnologică, diriginți, administrație la nivel de instituție

Impact
Abordarea sistemică a educației pentru carieră

CEDA colaboreză cu diverse instituții, organizații
active în domeniul educație pentru carieră
AO MOTIVAȚIE

CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE

CENTRUL MEDIA PENTRU TINERI
PARSEC

OGI

LED

KULTURKONTACT

ARTICO
AO DACIA

GOPA

ASEM

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SOLUȚII INOVATIVE
UNDP

ILO

USM

ORGANE LOCALE DE SPECIALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (OLSDÎ)
APL

TELERADIO MOLDOVA

ER 2

Fortificarea capacității instituționale a
furnizorilor de servicii de ghidare în carieră
de pe piața muncii, dezvoltarea serviciilor noi

Chișinău – 2
locatii:
sect. Botanica
sect. Centru

Cahul

Soroca

Aprobat Regulamentul de funcționare a Centrelor

Piața muncii:
AOFM/4 Centre
de ghidare în
carieră

Instituții
educaționale

• Acces pentru persoanele cu disabilități
• Renovarea spațiului interior
• Dotare: mobilier, computere, plasmă TV, platforma
electronică CCP etc.
• Promovare: Logo, banere, mass media

• Dotare:
 Set de materiale didactice
Antreprenoriat - Istorii de succes
• Comunității de învățare în școli:
96 cadre didactice instruite
1002 cadre didactice informate

Intervenții la nivel de instituții
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Rezultate/Schimbări
Centrele de GC dotate cu echipament performant,
mobilier, banere, baterii de teste etc.
Platforma CCP adaptată la
oferta educațională
și piața muncii din RM
Identificarea potențialului propriu

Potrivirea cu 1250 ocupații, profesii
Informarea despre profesii (circa 350
filme)
Materiale pentru cadrele didactice
Materiale pentru părinți
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Rezultate/Schimbări
Centrele de GC accesibile
pentru persoane cu
dizabilități
Platforma Casper

 Evaluarea potențialului de muncă a
persoanelor cu dizabilități
 Potrivirea cu profilul unui loc de
muncă
 Evaluarea dexterităților manuale
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Rezultate/Schimbări
Sporirea capacității instituționale a angajaților
AOFM/Centrelor de Ghidare în Carieră și ANOFM
Elaborarea unui ghid cu descrierea serviciilor
prestate de Centre și metodologia aplicată
 Informare despre piața muncii și profesii

 Vizite la întreprinderi, școli profesionale
 Întâlniri cu persoane de succes în carieră

 Antreprenoriatul – opțiune de carieră
 Angajare în câmpul muncii etc.
Formarea angajaților AOFM, ANOFM

 Instruite 20 persoane din Centrele de Ghidare în
Carieră și ANOFM
 7 programe de formare (21 zile)
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Rezultate/Schimbări

Metodologia de organizare a Forumurilor profesiilor revizuită
 3 forumuri a profesiilor la Cahul, Soroca și Chișinău
 Implicarea activă a elevilor (peste 400)
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Rezultate/Schimbări
2 școli de vară pentru 150 fete la care s-a învățat despre:

 Lumea profesiilor și piața muncii
 Antreprenoriatul – opțiune de carieră - întâlniri cu antreprenori
 Voluntariatul o oportunitate de dezvoltare personală etc.
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Rezultate/Schimbări
Lucrul pentru acasă: Experiența acumulată în cadrul școlilor de vară
împărtășită colegilor
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Rezultate/Schimbări
Inițierea parteneriatelor locale în domeniul educație
pentru carieră

 6 mese rotunde la Cahul, Chișinău și Soroca
3 declarații de intenție semnate
Circa 195 participanți (APL, AOFM, ONG locale, scoli profesionale etc.) la mesele
rotunde
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Rezultate

 Acces la servicii pentru toate persoanele interesate
 Serviciile dezvoltate, diversificate oferite diferitor categorii de
beneficiari, inclusiv elevi – circa 9332 persoane
 Propuneri elaborate pentru proiectul de Lege privind ocuparea
forței de muncă din perspectiva ghidării în carieră
 Parteneriate locale inițiate la Soroca, Cahul și Chișinău

Impact
Reconceptualizarea Serviciilor AOFM
La bază activității AOFM este ghidarea în carieră a
diferitor categorii de beneficiari!!!

Promovare REVOCC
....emisiuni TV săptămânale
”Educație pentru carieră” materiale
promoționale

Evaluări în cadrul proiectului REVOCC
Evaluarea proiectului REVOCC la
mijloc de termen
 Fortificarea capacității Centrelor de
ghidare în carieră
 Consolidarea parteneriatelor locale

 Formarea cadrelor didactice care predau
modulul elaborat
 Extinderea CGC după capacitarea celor
deschise
 Promovarea CGC

 Completarea Modulului pentru elevii din
VET

Evaluarea materialelor elaborate din
perspectiva egalității de gen
 Materialele la modulul ”Dezvoltare
personală și proiectarea carierei sunt
sensibile la dimensiunea egalității de
gen”
 Abordare individuală! Elevii încurajați să
gândească critic/liber!

 Mesaj relevant privind oportunitățile
egale pentru femei și bărbați pe piața
muncii
 Utilizat pe deplin limbajul sensibil de gen
 Abordare model pentru toate disciplinele!

Lecții învățate
 Conceptualizarea intervențiilor și abordarea sistemica sunt precondiții pentru
o schimbare durabilă în domeniul educație pentru carieră
 Realizarea activităților în parteneriat cu ANOFM, Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării a contribuit la conjugarea eforturilor dintre AOFM, APL,
diferite organizații, instituții la nivel local

 Reconceptualizarea educației pentru carieră și a activității AOFM - un
rezultat al intervențiilor în sistemul de ghidare în carieră
 Implementarea Modulului ”Dezvoltare personală și proiectarea carierei” la
nivel național și promovarea rezultatelor în cadrul emisiunii ”Educație pentru
carieră” la Moldova 1, în mass media a extins aria instituțiilor, organizațiilor
și a TV care promovează educația pentru carieră
 Experiența acumulată în procesul de pilotare a GC la disciplina educația
tehnologică - argument pentru extinderea la alte discipline școlare/abordare
infuzională.

REVOCC: Următorii pași
Conjugarea eforturilor

APL

ONG-uri

Instituții
piața muncii

Politici și
mecanisme de
implementare

Alte
instituții,
persoane
interesate

Instituții
educaționale

Angajatori

REVOCC: URMĂTORII PAȘI
Conjugarea eforturilor:
 Impact: Alegerile de carieră ale
tinerilor se bazează pe nevoile
pieței muncii și au ca rezultat
creșterea ocupării forței de muncă
și sporirea productivității muncii
în economia națională.
 Rezultat: servicii de orientare
profesională în școli și în afara
școlii (CG) disponibile tinerilor
pentru integrarea lor socială și
economică.

Domenii de intervenție:
 Elevii din instituțiile de învățământ
profesional tehnic secundar au acces
egal și echitabil la servicii relevante de
ghidare în carieră care sprijină
abilitarea lor economică și integrare pe
piața forței de muncă
 Formarea continuă a cadrelor didactice
în domeniul ghidare în carieră
 Mecanism coerent de ghidare în carieră
dezvoltat la nivel regional/teritorial

VA MULȚUMIM
Centrul
pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri
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