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Proiectul LLP Good Guidanceare la baza parteneriatul EU care a luat premiul “Star
project” pe domeniul de orientare a elevilor din filiera tehnologica pentru a intelege
mai bine ce este lumea/piata muncii pentru ei dupa terminarea scolii.
Principala problema analizata de parteneri este de a observa care sunt problemele
elevilor in a-si gasi loc de munca adecvat la sfarsitul studiilor. Elevii nu stiu ce vor
face in viitor si au temeri de a intra pe piata muncii. Principal cauza a acestor
problem este motivatia insuficienta si dezinteresul acestora. O parte a grupului
tinta ar dori sa-si schimba specializarile pentru ca si-au dat seama dupa un timp ca
prezenta specializare nu este potrivita pentru ei. Mai mult, ei au o frica ca nu o sa-si
gaseasca de lucru, un lucru care le sporeste confuzia in legatura cu scoala pe care in
prezent o urmeaza.
Partenerii din Italia, Romania, Letonia, Franta si Olanda au creat impreuna un set de
instrumente pentru a afla parerea elevilor despre educatia profesionala pe care o
primesc si cine-I ajuta pe acest drum. Acestea pot fi gasite in site-ul ADAM al
proiectului (vezi link-ul www.goodguidanceplus.eu
Sunt chestionare destinate elevilor, parintilor si
profesorilor care pot fi utilizate pentru a afla ce
se intampla pe parcursul procesului de alegere a
specializarii profesionale si acestea sunt
disponibile gratuit in mai multe limbi (engleza,
italiana, olandeza, letona, romana, franceza)
Este de asemenea si un minunat concurs pentru
elevi! In cadrul acestuia, ei isi creeaza propria viziune despre ce asteptari au odata
ce intra pe piata muncii prin intermediul unui video clip sau o alta reprezentare
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vizuala cu o lungime de maxim 180 secunde. Vezi canalul “goodguidance”
apartinand proiectului pe You tube si ramaneti impresionati de tot ceea ce deja
elevii au reusit sa creeze si modul in care isi vad propriul viitor.
Daca vreti sa-i inspirati pe elevi sau parinti sau profesori sau companii dati un
simplu click aici www.goodguidanceplus.eu si bucurati-va! Daca doriti sa participate
la concurs puteti sa o faceti. Dar trebuie sa incarcati filmele inainte de sfarsitul lunii
martie 2015. Si sa va asigurati ca respectati regulile, care sunt foarte importante
pentru a putea participa la concurs.
Mai mult decat atat, toti partenerii implicati in proiect au analizat rezultatele
chestionarelor completate de elevi, profesori si parinti pentru a afla cum s-a facut
alegerea unui anumit profil in cadrul filierei tehnologice si cum s-a desfasurat
orientarea scolara si profesionala in acest domeniu. Este util sa descoperim astfel
cine si ce este important in acest process si cum participantii sunt influentati in
alegerile lor. Chestionarele se pot gasi si pe site-ul proiectului si sunt disponibile in
limba engleza si in limbile partenerilor.
Rezultatele sunt deja folosite de catre institutiile partenere pentru a imbunatati
activitatile de orientare scolara si profesionala si pentru a le adapta nevoilor
elevilor.
Cele doua intalniri de proiect care a u avut loc pana acum, una in Bistrita (Romania)
in ianuarie 2014 si cealalta in Groningen (Olanda) in septembrie 2014 au dus la
dezvoltarea cooperarii dintre tarile participante facilitand diseminarea rezultatelor
proiectului.
Scopul proiectului este implicarea a cat mai multor parteneri locali deoarece echipa
de proiect a considerat ca acesta este o modalitate optima de creste motivatia
elevilor, de a implica parintii si de a creste entuziasmul profesorilor din scolile
profesionale si liceele tehnologice.
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In cadrul urmatoarei noastre intalniri de proiect din Franta (ianuarie 2015) se
va lansa pagina de facebook a proiectului pentru o mai buna vizibilitate a
activitatilor si rezultatelor acestui proiect european.
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