BULETIN INFORMATIV 2

Co-building a Good Guidance

În ianuarie 2015 v-am informat despre proiectul internaţional Erasmus+ "Co Building a
Good Guidance". Prezentul buletin informativ descrie ceea ce s-a derulat în ultimele
luni.
Partenerii din proiect, Italia, Franţa, România,
Letonia şi Olanda, au dezvoltat un model de
îndrumare/consiliere care mobilizează elevii şi, în
acelaşi timp, creşte motivaţia şi implicarea
acestora. Printr-un mod inovativ de îndrumare,
prin folosirea creativităţii elevilor , precum şi a
posibilităţilor tehnice, aptitudinile lor se vor
îmbunătăţi. De asemenea, elevii vor avea acces la
mai multe informaţii şi la clarificări legate de
viitoarea profesie.
În prima parte a proiectului elevii, părinţii şi
profesorii au fost intervievaţi şi au completat
chestionare.
Analiza acestora indică faptul că tinerii nu sunt în
stare, să evalueze, în totalitate, viitoarele
posibilităţi /oportunităţi de pe piaţa muncii, din
cauza
unei
motivaţii
precare.
Pentru
îmbunătăţirea imaginii privind viitorul lor pe piaţa
muncii, trebuie aplicată o metodă diferită de
îndrumare.

desfăşurarea concursului. Pratenerii au stabilit, de
asemenea, întâlnirile şi calendarul activităţilor de
diseminare pentru perioada următoare: cum va fi
popularizată noua metodă în rândul celor
interesaţi şi a grupului ţintă?
În aprilie 2015, partenerii s-au întâlnit din nou, de
data aceasta în Pelci, Letonia. Între timp s-au
derulat activităţile. Au fost realizate 200 de filme
de către elevi şi au fos postate pe YouTube, în
secţiunea “Good Guidance”. Fiecare partener şi –
a desemnat câte un câştigător (1 câştigător dintre
elevii din învăţământul de masă şi 1 câştigător
dintre elevii din învăţământul special).
În timpul întâlnirii din Letonia, partenerii au
selectat şi au desemnat câştigătorii la nivel
European.

A doua parte a proiectului a constat întrun
concurs, în care elevilor li s-a cerut să realizeze un
film, de maxim 3 minute, prin care să-şi exprime
opinia despre viitoarea profesie.
Începând cu ianuarie 2015, partenerii din proiect
s-au reunit în cadrul unor sesiuni. În ianuarie
întâlnirea a avut loc la Blois, în Franţa. În cadrul
întâlnirii s-a analizat progresul proiectului. Au fost
stabilite detaliile privind activităţile viitoare şi
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Rezultatele câştigătorilor la nivel european:
Elevi din învăţământul de masă:
1st
Italia https://youtu.be/gC-Ng9O3dHc
2nd
România https://youtu.be/-BlLObhZVqE
rd
3
Olanda https://youtu.be/div0mrdYC2M
Elevi din învăţământul special:
1st
Letonia https://youtu.be/uGCiuHzhSIk
2nd
Olanda https://youtu.be/hlqVCso9X-s
rd
3
România-https://youtu.be/9RWighKk8SA
Partenerii au diseminat rezultatele concursului pe
Facebook ("goodguidanceproject"), Twitter, prin
comunicate de presă şi prin alte evenimente
media. Câştigătorilor li s-au decernat premii.
Toate filmele prezentate pot fi vizualizate pe
pagina
de
web
a
proiectului:
www.goodguidanceplus.eu.
Planuri de viitor
Metodologia, în baza căreia elevii au creat filme cu
prezentarea viitoarei profesii, a fost evaluată
extensiv.

poate fi o sursă de informare pentru alţii( ex.
folosind YouTube).
Toţi partenerii vor organiza un eveniment final în
propria ţară, în perioada august – septembrie
2015. Vor fi învitaţi cât mai mulţi subiecţi
interesaţi, iar metodologia va fi diseminată cât mai
mult şi cât mai bine.
Valoarea adăugată/analiza punctelor tari/slabe
• Metodologia recurge la /îmbunătăţeşte abilităţi
precum: cooperarea, dezbaterea, comunicarea,
delegarea, programarea
• Metodologia este în ton cu experienţele curente
ale elevilor, ocupându-se şi apelând la
social/media.
• Metodologia este un mod de abordare inovativă
a pieţei muncii, ocupării forţei de muncă şi a
educaţiei.
• Metodologia îmbunătăţeşte/creşte implicarea
părinţilor

Atât elevii, cât şi profesorii au fost încântaţi de
metoda folosită şi toţi partenerii au recomandat
continuarea şi chiar extinderea acestei metode de
îndrumare.
Pe parcursul pregătirii concursului s-a identificat
nevoia acută de suporturi tehnice/digitale pentru
profesori. Din acest motiv, toţi partenerii vor
demara procedura de derulare a unor programme
de “formare de formatori”.
Competiţia(de a face filme despre profesii) este un
instrument excelent de introdus în curriculum şi
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