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read more about the project here!

The School & Work Project (EU)

Ce ne-a inspirat?

Impactul programului Erasmus+. 
prin implicarea a 37 de școli, a peste
100 de profesori și consilieri școlari
și a 4 000 de elevi într-un program
menit să sprijine elevii prin consiliere
în carieră, să îi orienteze corect către
piața muncii și să îi educe pe profesori
cu privire la modul de gestionare a
abandonului școlar timpuriu.

Grup țintă
Elevi de școală primară
& gimanzială
Profesori
Consilieri educaționali

Coordonatorul proiectului
CIPAT 
Coordonator 
Științific - Italia

https://schoolandwork.pixel-online.org/index.php


read more about the project here!

“Enterprising and surprising through 
8 key competences” (ES8KEYCOM) (EU)

Grup țintă
Tineri peste 13 ani

Coordonator proiect
Baltic Regional Fund

Ce ne-a inspirat?
Programul de parteneriat strategic Erasmus+ abordează
pregătirea tinerilor pentru viitorul muncii prin dezvoltarea, 
 printr-o experiență de învățare gamificată, a 8 competențe
cheie, cum ar fi competențele digitale, competențele sociale și
civice, învățarea de a învăța, antreprenoriatul, conștientizarea
culturală etc. 
Noi credem cu tărie că astfel de competențe pentru viitor
reprezintă stratul de bază pe care trebuie să îl aibă tinerii care
pășesc pe piața muncii.

9 jocuri pentru a învăța 8 competențe de viață 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2015-2-LV02-KA205-000815


read more about the project here!

“Say no to NEET” (EU)

Grup țintă
Școlile

Coordonator proiect
Mittelschule Kohfidisch

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-AT01-KA219-016693


read more about the project here!

“Start-up phase” (EU)

Grup țintă
Tinerii care se pregătesc să
intre pe piața muncii.

Coordonator proiect
GroepINTRO

Ce ne-a inspirat?
Tranziția de la școală la locul de muncă este dificilă -
integrarea la noul loc de muncă, obișnuirea cu o
nouă rutină și cu noile cerințe pot fi o provocare. 

Acesta este motivul pentru care găsim valoare în
proiectul "Start-Up Phase", care oferă sprijin
individualizat tinerilor din Belgia, pentru a-i ajuta să
pășească cu succes spre noua lor cale, prin coaching
pentru a aplica pentru un loc de muncă, facilitarea
unui program de internship, formare pe diferite
teme de afaceri și multe altele.

https://www.groepintro.be/nl/school/school-en-werk/


read more about the project here!

“YEP Academy” (EU)

Grup țintă
Tinerii care se pregătesc
să intre pe piața muncii.

Coordonator proiect
Coca-Cola Polska

https://yep.academy/


read more about the project here!

“Reach for more! - development of career
counseling in primary schools of the

Capital City of Warsaw” (EU)

Grup țintă
Elevi de clasele a 7-a și a
8-a din Varșovia

Coordonator proiect
The Education Office in Warsaw

Ce ne-a inspirat?
O abordare sistemică, finanțată prin Programul Operațional Regional,
Axa prioritară X Educație, adoptată de orașul Varșovia, care a ajuns la
110 școli, 50 de cadre didactice și peste 800 de elevi, într-un proiect
care a avut ca scop să ofere elevilor din învățământul gimnazial
posibilitatea de a beneficia de consiliere individuală la școală. Prin
crearea unei punți de legătură între universitate, mediul de afaceri
local și școli, acest proiect îmbunătățește semnificativ capacitatea de a
oferi servicii de consiliere profesională de calitate în școli.

https://www.kuratorium.waw.pl/en
https://www.kuratorium.waw.pl/en


read more about the project here!

“Youth Guidance Centers” (EU)

Grup țintă

Elevi de gimnaziu și liceu din
Denmarca, cu risc de abandon

Coordonator proiect
Ministry of Children 
and Education

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/youth-guidance-centres-ungdommens
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres


read more about the project here!

“BOP: Vocational orientation programme,
offered at vocational training centres” (EU)

Grup țintă

Toți elevii de clasele a 7-a, a 8-a și a 9-a din
Bavaria, Germania, cu focus pe cei din școlile
tehnologice, care nu duc la o carieră academică

Coordonator proiect
Federal Ministry of
Education and
Research (BMBF)

Ce ne-a inspirat?

Longevitatea programului, care a început încă de la proiectul pilot
din 2008, și amploarea sa, care a ajutat peste 815 000 de elevi să
aleagă calea potrivită pentru ei, sunt impresionante. 

BOP le oferă studenților o perspectivă "practică" asupra a cel puțin
trei profesii diferite pe parcursul a două săptămâni și îi face să vadă
unde pot fi folosite cel mai bine abilitățile lor, acordând o atenție
deosebită potențialului și punctelor lor forte, față de lipsa de resurse.
În plus, faptul că le oferă elevilor posibilitatea de a-și dovedi valoarea
în afara școlii a contribuit la succesul proiectelor și la buna publicitate
a acestora în rândul beneficiarilor.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/bop-vocational-orientation-programme-offered
https://www.kuratorium.waw.pl/en


read more about the project here!

“Training for LIFE: Leadership
Initiative For Europe” (EU)

Grup țintă

Elevi de liceu, între 13 și 18 ani 

Coordonator proiect
Technical College “Ana Aslan”,
Cluj-Napoca, Romania

https://www.facebook.com/Training-for-Life-Leadership-Initiative-for-Europe-comenius-Project-259066730935222
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres


read more about the project here!

Coordonator proiect

“FOCUS: Developing learning, life and
interpersonal skills through a new form -

 teaching curricula for Secondary students.” (EU)

Grup țintă

Elevi de liceu, între 14 și 18 ani 

Technical College “Ana
Aslan”, Cluj-Napoca,
Romania

Ce ne-a inspirat?
Unul dintre puținele proiecte din România 
a avut ca scop construirea unei curricule
pentru clasele de orientare și consiliere în
carieră, care să vizeze direct nevoile
tinerilor, cu teme de la stiluri de învățare,
comunicare eficientă, gestionarea
emoțiilor, rezolvarea problemelor și
dezvoltare ecologică, introducând astfel
tinerii în competențele viitorului.

https://twinspace.etwinning.net/44341/pages/page/277894https:/twinspace.etwinning.net/44341/pages/page/277894
https://twinspace.etwinning.net/44341/pages/page/277894
https://www.kuratorium.waw.pl/en


read more about the project here!

“E-Mates. My job – my future” (EU)

Elevi de liceu, între 14 și 18 ani 

Coordonator proiect
"Ekzarh Yosif I" Foreign Languages
High School, Lovech, Bulgaria

Grup țintă

https://e-mates.eu/
https://e-mates.eu/
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres


read more about the project here!

Coordonator proiect

“Sister2Sister Advanced
Leadership Program” (Canada)

Grup țintă
Femei cu rezidența în Ontario,
Canada, care au imigrat în ultimii 5
ani, eligibile pentru muncă. 

Newcomer Women’s Services, 
Toronto, Canada

Ce ne-a inspirat?

Accentul pus pe grupul vulnerabil dintr-o
anumită locație, pe care multe țări și orașe îl
cer, este evidențiat în mod deosebit de
organizația non-profit Newcomer Women's
Services. Acest proiect este un program de
dezvoltare a competențelor și a leadership-
ului care acoperă decalajul dintre nevoile
angajatorilor și competențele femeilor, prin
intermediul unei formări intensive în
domeniul competențelor transversale,
încununată de un stagiu plătit.

https://www.newcomerwomen.org/sister2sisteralp
https://www.newcomerwomen.org/sister2sisteralp
https://www.kuratorium.waw.pl/en
https://www.kuratorium.waw.pl/en
https://www.kuratorium.waw.pl/en


read more about the project here!

“First Nations and Inuit
Summer Work Experience
Program” (Canada)

Studenții din învățământul secundar și post-secundar
al primelor națiuni și al inuiților, cu vârste între 15 și 30
de ani, care au reședința în rezervații, în comunitățile
recunoscute sau pe terenurile comunității.

Coordonator proiect
Government of Canada -
Indigenous Services Canada

Grup țintă

https://e-mates.eu/
https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres


read more about the project here!

Coordonator proiect

“CAVE Youth 
Employment Program” (Canada)

Grup țintă

Rezidenții canadieni care locuiesc în
British Columbia,  între 17-29 ani.

Douglas College, Canada

Ce ne-a inspirat?
Un program complet, care oferă
tinerilor o pregătire solidă în
vederea obținerii primului lor loc
de muncă - de la scrierea CV-ului
și formarea abilităților de
intervievare, până la sprijin în
căutarea unui loc de muncă și
sprijin financiar, împreună cu un
stimulent important pentru
angajatorii locali de a angaja
participanții la programul CAVE.

https://twinspace.etwinning.net/44341/pages/page/277894https:/twinspace.etwinning.net/44341/pages/page/277894
https://www.douglascollege.ca/programs-courses/training-group/employment-services-career-development/youth-programs/cave-youth
https://www.kuratorium.waw.pl/en


read more about the project here!

“Univative - A Consulting
Competition” (Australia)

Studenți care merg la
universitățile din Sydney.

Coordonator proiect
University of
South Wales,
Australia

Grup țintă

https://www.student.unsw.edu.au/univative
https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html
https://eng.uvm.dk/educational-and-vocational-guidance/youth-guidance-centres





