PARTENERI
ITALY

FRANCE

LATVIA

APRO Formazione s.c.a.r.l. - www.apro-fp.it
Nicola Alimenti - n.alimenti@aproformazione.it +39 0173284922
Provincia di Cuneo - www.provincia.cuneo.it
ClaudioMeriggio-meriggio_claudio@provincia.cuneo.it+390171445895
Provincia di Asti - www.provincia.asti.it
Carla Rossi - crossi@provincia.asti.it +390141433298
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques
de Montpellier - www.supagro.fr
Anne Giraudel - anne.giraudel@educagri.fr +33(0)549275948
Sous direction des politiques de formation et d’éducation
www.agriculture.gouv.fr
Joelle Guyot - joelle.guyot@educagri.fr +33(0)149555205
Pelci special boarding primary school development centre
www.pelci-skola.webnode.com
Iveta Diržininka - yvetlv@yahoo.com +37163326138

NETHERLANDS ROC Noorderpoort - www.noorderpoort.nl
MinkeKloppenburg-ma.kloppenburg@noorderpoort.nl+31505977400
ROMANIA

Inspectoratul Școlar Județean Arad - www.isjarad.ro
Anca Marilena Lupei - lupei.anca@gmail.com +40257211981
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud - www.isjbn.ro
Ioan Claudiu Frisan - claudiogeorgio@yahoo.co.uk +40263238101

SWITZERLAND Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli
adulti - www.conferenzacfc.ch
Simone Rizzi - simone.rizzi@alice.ch +41(0)919508416

Proiectul transfer de inovatie Leonardo da Vinci “ Co-building a good guidance” www.goodguidance.eu
2013-1-IT1-LEO05-04029 - CUP: G83D13000590006
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine

Concurs internațional

Steps to my
future

Descrie-ți viitorul loc de
muncă cu ajutorul artelor
vizuale

Co-building a good guidance

Proiect LEONARDO DA VINCI
Transfer de Inovație
Metode inovative de consiliere
SCOP
Pentru a îmbunătăți motivația elevilor și implicarea lor activă in
procesul de luare a deciziilor in clasă! Pentru a îmbunătăți cunoașterea
viitoarei lor profesii și programul de formare la care participă.
CUM?
Transferând metoda inovativă de orientare /consiliere profesională
bazată pe abordarea participativă, folosirea creativității și tehnologiilor.
Puteți descrie viitoarea voastră profesie folosind artele vizuale (prin
videoclipuri și prezentări). Formatorii vă vor ghida in dezvoltarea
activitatilor dumneavoastra. Veti participa la un concurs international
care va premia cele mai bune proiecte din Europa!
CINE?
Școli: elevi, profesori, formatori!!! Fiecare este implicat în metoda
inovativă de consiliere și orientare profesională.
UNDE?
87 de agenții de formare profesională, licee tehnice și vocationale în
5 țări europene: Italia, Franța, Olanda, România, Letonia. Clasa/școala
voastra este interesata să se alăture acestui proiect? Contacteaza-ne!
CÂND?
Concursul international ,,Pași spre viitorul meu” va fi lansat in
octombrie 2014. Termenul limită a concursului va fi in luna 31 martie
2015.
Acest concurs va continua în fiecare an!
REZULTATE
Rezultatele concursului sunt disponibile pe canalul de Youtube ,,good
guidance și pe siteul de Internet www.goodguidance.eu.

ANALIZA CONSILIERII
CE?
Un chestionar va da posibilitatea studentilor, profesorilor, formatorilor,
părinților să evalueze sistemul de consiliere profesională a școlii/regiunii lor.
Rezultatul studiului poate fi folosit de către școli și instituții pentru a adapta
activitățile de consiliere profesională la nevoile elevilor.
CUM SĂ O FOLOSESC?
Cu ajutorul unor indicații simple, oricine poate să completeze și
trimită chestionarul. Școlile și instituțiile pot face analiza rezultatelor cu
ajutorul unor instrumente performante.
Oricine poate citi rezultatele studiului.
Clasa/Școala voastră este interesată să se alature analizei? Contactează-ne!
UNDE O POT GĂSI?
Rezultatele studiului sunt disponibile pe
website-ul www.goodguidance.eu

