
PROIECT AGRI-PRACTIC

ORIENTARE ȘI
CONSILIERE ÎN
CARIERĂ



Cuprins

Obiectiv propus
Indicatori
Rezultat propus
Activități desfășurate
Rezultate atinse
Îndrumări



Obiectiv
Orientarea si consilierea profesionala a minim 190

de elevi din invatamantul preuniversitar
învățământul secundar și terțiar non-universitar in

vederea pregatirii acestora pentru viata activa si
cresterea adaptabilitatii lor pe piata muncii.

Obiectiv



Indicatori

INDICATORII DE REALIZARE:

INDICATORII DE REZULTAT:

-Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educație/FP – 190 din care

estimam ca minim 120 de elevi vor proveni din mediul rural

-Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calității de
participant- 80% din grupul tinta al proiectului (190) – din

care din mediul rural estimam aprox. 120 de persoane
(minim 63,15% din grupul tinta total al proiectului)

-Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de
formare la încetarea calității de participant – 12% din grupul

tinta al proiectului (190) – aprox. 23 de persoane
-Persoane (elevi/ ucenici) care își găsesc un loc de muncă la

încetarea calității de participant – 25% din grupul tinta al
proiectului (190) – aprox. 48 de persoane

 



Rezultat
min.190 de elevi informati si consiliati cu privire
la piata muncii din care estimam ca minim 80

de elevi vor proveni din mediul rural

Rezultate
propuse



ACTIVITĂȚI

Consiliere de grup
Fiecare elev a participat la 3 ore de
consiliere de grup

Ghiduri cu activități de
dezvoltare personală
Au fost publicate ghiduri cu activități
și exerciții de dezvoltare personală pe
site-ul orientat.ro

Ghiduri cu informații
privind cariera
Au fost publicate ghiduri cu informa'ii
despre realizarea CV-ului, scrisorii de
de intenție, înscrieri pe paltforme de
job-uri etc.

Consiliere individuală
Fiecare elev a participat la min. 2 ore
de consiliere individuală



ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE DE GRUP



ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ



Rezultate
atinse

266 ELEVI
care s-au înscris și
participat la activitățile de
orientare și consiliere de
grup și/sau individuale

218 ELEVI

care au participat la
activități de consiliere
individuală

217 ELEVI
care au finalizat activitățile
de orientare și consiliere



Rezultate
atinse

217 PROFILE
realizate și transmise
elevilor care au participat
la orientare și consiliere

6 GHIDURI CU
EXERCIȚII ȘI
ACTIVITATI

care au avut ca scop
dezvoltarea personală,
autocunoașterea,
cunoașterea opțiunilor și
traseelor profesionale

227 ELEVI
din mediul rural care au
participat la activitățile de
orientare și consiliere



Sfaturi și
îndrumări

Pune-ți întrebări

Cine sunt eu?

Ce vreau să fac?

Cine mă ajută? 

Care sunt pașii?



Ce liceu să aleg?
Ce facultate să urmez?
Să urmez ceea ce-îmi place sau ceea ce
pare să aibă un viitor?
Dă am încredere în propriile decizii sau
să îi las pe părinți să aleagă în locul
meu?
Am vreo urmeze studiile în țară sau în
străinătate?
Voi reuși să merg mai departe la o
facultate?

PUNE-ȚI ÎNTREBĂRI



Mă cunosc?

 Care sunt caracteristicile personale?

Care sunt interesele și aspirațiile mele?

Care sunt calitățile și deprinderile,

mele?

Care sunt abilitățile, competențele,

aptitudinile, atitudinile mele?

Ce pasiuni/hobby-uri am?

 Ce stil de viață am?

CINE SUNT EU?



Care sunt obiectivele de carieră pe
termen scurt, mediu și lung;

Care este rețeaua de persoane

semnificative din viață;

CE VREAU SĂ FAC ȘI
CINE MĂ AJUTĂ?



Analiza SWOT
Planul de acțiune concret, realizat cu
activități și termene-limită.

CARE SUNT PAȘII?



Titlul proiectului: "AGRI-PRACTICă"
Editorul materialului: ASOCIAȚIA ORIENTAT
Data publicării: Octombrie 2022
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional  Capitalului Uman 2014 - 2020

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

AGRI-PRACTIC



Hai să stăm de vorbă

ADRESA DE E-MAIL

FACEBOOK

office@orientat.ro

https://www.facebook.com/AsociatiaOrientat


