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Educaţia – şansa de a-ţi scrie propriul viitor, POSDRU 140232 

Elena Manuela VLASIE, CJRAE Iaşi 
 

Obiectiv principal: 

Diminuarea numărului de persoane care se află în abandon şcolar şi 

prevenirea apariţiei fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor, 

folosind metode moderne de prevenire şi corecţie, precum şi prin completarea 

portofoliului de măsuri deja existent cu noi rezoluţii, planuri de acţiune, 

instrumente informatice moderne (TIC şi materiale digitizate), programe 

educaţionale integrate, în contextul dezvoltării durabile a societăţii informaţionale 

bazate pe cunoaştere şi progres tehnologic. 

Aplicant: CJRAE Maramureş; parteneri: CJRAE Iaşi,  SIVECO 

ROMÂNIA S.A., 3.  F.C. FIDA SOLUTIONS S.R.L 

Activităţi: 

• Includerea şi menţinerea elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii în 

sistemul public de educaţie prin programul Împreună la şcoală. Sunt 

vizate mai ales persoane din etnia romă, persoane cu dizabilitaţi şi 

persoane din mediul rural (prin servicii de orientare şi consiliere pentru 

copii şi părinţi, modalităţi de predare individualizată, instrumente moderne 

de învăţare) 

• Reintegrarea în educaţie (iar ulterior pe piața muncii a persoanelor care au 

abandonat) a persoanelor care au abandonat studiile obligatorii (prin 

programe educaţionale de tip ”a doua şansă”). 

 

Beneficiari: 

• 75 de specialiști care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii sau se află deja în abandon şcolar 

• 110 elevi cu risc de părăsire a şcolii (implicaţi în programul “Învaţă-mă să 

învăţ”) 

• 110 părinţi ai elevilor cu risc de părăsire a şcolii 

• 180 de persoane aflate în abandon şcolar (implicate în programe remedial 

–corective de tip “a doua şansă”) 

 

Unităţi implicate: Şcoala Gimnazială  “George Coșbuc” Iaşi, Şcoala 

Gimnazială “Al. Vlahuţă” Iaşi, Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” Iaşi, 

Şcoala Gimnazială “B.P. Haşdeu” Iaşi, Şcoala Gimnazială “M. 

Codreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială “Ion Neculce” Iaşi, Liceul Economic  

V. Madgearu Iaşi,  Liceul Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, Şcoala 

Gimnazială “Ştefan cel Mare” Dancu, Şcoala  Gimnazială “D. D. 

Pătrăşcanu” Tomeşti, Şcoala Gimnazială Gâşteşti. 

Responsabilitate în pregătirea viitorului profesional, 

POSDRU 138590 

Dan BUTNARU, CJRAE – CJAPP Iaşi 
 

Obiectiv principal: facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a 

elevilor de clasa a VIII-a, în special a celor proveniţi din familii 

defavorizate din patru comune din judeţele Iaşi (Mironeasa, Moţca, 

Mirosloveşti) şi Neamţ (Vânători), prin furnizarea serviciilor de informare, 

consiliere şi orientare educativ-profesională şi motivare pentru susţinerea 

traseului educativ-profesional. 

 

Obiective specifice: 

 Asigurare sprijin pentru decizii potrivite: Asigurarea sprijinului 

necesar pentru un numar de 287 elevi de clasa a VIII, pentru ca 

aceștia să adopte deciziile potrivite și să intreprindă demersul optim 

în orientarea carierei. 

 Identificarea vocației: îmbunătățirea capacitații de identificare a 

vocației și de alegere a parcursului educativ-profesional, pentru 

elevii de clasa a VIII-a din patru comune din județele Neamț și Iași. 

 Motivarea elevilor: motivarea elevilor din clasa a VIII-a pentru 

urmărirea pas cu pas a  traseului profesional stabilit în urma 

activitaților de  consiliere și orientare educațională. 

 

Activităţi: 

Serviciile de consiliere şi orientare educativ-profesională s-au 

concretizat în activităţi de consiliere individuală şi colectivă pe o perioadă 

de nouă luni, au debutat în decembrie 2014 şi se desfăşoară în Centrele de 

Informare, Orientare şi Consiliere Educativ-Profesională (CIOCEPEG). 

Acestea urmăresc dezvoltarea unui set de competenţe de autoevaluare şi 

dezvoltare personală în vederea devenirii profesionale a elevilor din 

grupul ţintă. 

În urma activităţilor de consiliere s-au elaborat trasee educaţionale 

pentru fiecare dintre elevii participanţi la proiect şi s-au identificat 

opţiunile școlare și profesionale care au determinat destinaţia ulterioară a 

vizitelor la agenţi economici, mai - iunie 2015 (Fișa privind traseul 

educațional). 

 

http://reviprovinatorineamt.ro/?portfolio=asigurare-sprijin-elevi
http://reviprovinatorineamt.ro/?portfolio=identificare-vocatie
http://reviprovinatorineamt.ro/?portfolio=motivarea-elevilor


Fii pregătit – Program educaţional de sprijin pentru 

dezvoltarea competenţelor cheie, POSDRU 140787 

Camelia TAMAŞ, CJRAE –  

Colegiul Naţional „C. Negruzzi” Iaşi 
Proiectul Fii pregătit - Program educațional de sprijin pentru 

dezvoltarea competențelor cheie îşi propune optimizarea procesului de formare a 

competențelor cheie și profesionale ale elevilor din învățământul secundar, în 

vederea susținerii cu succes a examenelor naţionale (EN şi BAC) și în vederea 

inserției pe piața muncii.  

Aplicant: Inspectoratul Scolar Tulcea, partener: Inspectoratul Şcolar Iaşi. 

Perioada: aprilie 2014 – septembrie 2015 

Grup tinta: 4200 elevi (2100 din judeţul Iaşi) 

Programul TELE Plus cuprinde  activităţi de consiliere psihopedagogică 

și de orientare școlară și profesională, activităţi  de dezvoltare aptitudinală și a 

competențelor de învăţare (cercuri de limba română, matematică, jurnalism, 

promovare şi media, ştiinţe), activităţi de educație nonformală,  de cetățenie activă 

și educație antreprenorială. 

Programul de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și 

profesională vizează evaluarea intereselor educaţionale ale elevilor şi înscrierea 

acestora la activitățile de cerc, autocunoașterea în vederea orientării școlare și 
profesională,  dezvoltarea abilităţilor decizionale privind traseul școlar și 
profesional, dezvoltarea motivației şcolare şi optimizarea învățării. Activităţile de 

consiliere din cadrul proiectului sunt coordonate de 15 specialişti, consilieri tutori 

care  desfăşoară următoarele activităţi: evaluarea psihopedagogică a elevilor, 

selecția grupului țintă, planificarea activităților de consiliere, elaborarea 

instrumentelor de lucru, desfășurarea activităților de consiliere, monitorizarea 

participării elevilor la programul educațional TELE Plus, evaluarea schimbărilor 

atitudinale și comportamentale, ca urmare a participării elevilor la activitățile de 

proiect. 

 Activităţile proiectului sunt facilitate de tehnologii informatice 

performante (echipamente teleprezență, touchscreen min 65”, aplicație lucru 

colaborativ,  laptop, imprimantă, aplicație elearning, conexiune Internet bandă 

largă) care permit transmisii live, înregistrări, multiconferințe, dezvoltând resurse 

educaţionale accesibile tuturor beneficierilor proiectului. 

Proiectul Fii pregătit - Program educațional de sprijin pentru 

dezvoltarea competențelor contribuie la dezvoltarea şi promovarea unor modele 

educaţionale inedite şi de succes, intensificând colaborarea şi împărtăşirea 

experienței între cadre didactice și profesorii consilieri şcolari. 

Model inovator de organizare şi furnizare consiliere, 

orientare profesională şi stagii practice de pregătire pentru 

elevi în domeniul producţiei şi comercializării creaţiei 

vestimentare,  POSDRU 141358 

Mihaela CENUŞĂ, CJRAE –  

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 
Obiectiv general: facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi dezvoltarea aptitudinilor 

de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între licee şi mediul de afaceri din 

domeniul producţiei şi comercializării creaţiei vestimentare. Coordonarea 

proiectului este asigurată de către societatea comercială NELMAR SRL Iaşi, în 

parteneriat cu Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi, respectiv Colegiul 

Naţional de Artă "Octav Bancilă" Iaşi. 

Activitati specifice: 

1. Crearea Centrului de consiliere si orientare profesionala a elevilor în 

domeniul productiei si comercializării creatiei vestimentare - Centrul pentru 

carieră NELART: (elaborarea de materiale suport pentru consiliere: bilant de 

competente, proiectul profesional, proiectul de formare) 

2. Selectarea a 510 elevi cu specializare design vestimentar, tehnician în 

activitati economice si de comert, tehnician in industria textilă. 

3. Realizarea de activităţi de consiliere si orientare profesională pentru 510 

elevi, 14 luni, în grup si individual, astfel:  
Seminar 1. Orientare in cariera presupune parcurgerea următoarelor teme:  

Autocunoaştere, Explorarea profesiilor, Luarea deciziilor , Elaborarea unui CV 

format europass,  a unei scrisori de motivație, elaborarea unui plan de cariera, 

pregatirea pentru interviu. Activităţile derulate sunt interactive, aplicative, 

valorificând potenţialul formativ al activităţii de grup.  

Seminar 2. Consiliere individuală  în cadrul căruia elevii vor fi testaţi psiho-

aptitudinal ( interese, valori, abilităţi) şi vor fi discutate rezultatele testării psiho-

aptitudinale, posibilităţile de carieră şi se va urmări creşterea motivaţiei de a intra 

pe piaţa muncii.  

Materiale livrabile: planuri de formare,  planuri profesionale, elaborarea de  CV şi 

scrisoare de intenţie, bilanţ de competenţe şi un bilanţ al activităţii de consiliere 

recomandând participarea la practică a unora dintre elevi.  

4. Organizarea şi implementarea de stagii de pregătire 

Impactul activităţii de grup presupune pentru elevii participanţi, dincolo de 

tematica specifică consilierii în carieră posibilitatea de a se exprima, de a cunoaşte 

colegi noi şi nu în ultimul rând creştrea stimei de sine, a gradului de încredere şi a 

abilităţilor de comunicare. 

Informaţii suplimentare www.nelart.ro sau pe facebook E-NelArt Iasi. 

http://www.nelart.ro/


O mai buna adaptare prin consiliere si orientare,  

POSDRU 135199 

Cristina MORĂRAŞU, CJRAE –  

Colegiul Economic Administrativ Iaşi 
Parteneri: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”, Colegiul National de Arta “Octav 

Băncilă”, Compania de Consultanţă în managementul proiectelor 

LACONSEIL 

 

Obiectiv: Adoptarea unei decizii motivate a elevilor privind continuarea 

studiilor sau dobândirea unui loc de muncă prin acces la informare şi 

activităţi de consiliere şi orientare profesională  

 

Grup ţintă: 300 de elevi din clasele a X a şi a XI a, câte 150 de elevi în 

fiecare din cele două licee.  

 

Activităţi:  

 Consiliere individuală  

 Consiliere de grup  

 Job Shadow Day 

 Excursie tematica “Inţtiere în antreprenoriat” 

 Întâlnirile din biblioteca vie 

 Zilele orientării profesionale  

 

Programul de consiliere:  

 Evaluarea  diferenţiată  a necesităţilor de consiliere si orientare ale 

grupului ţintă –ghid de interviu 

  Elaborarea de instrumente de consiliere individuală-fişe de 

consiliere vocaţională, caiet de consiliere şi orientare profesională  

 Activităţi de consiliere individuală şi de grup desfăşurate pe 

parcursul a 12 luni  

 

Beneficii:  

 Conturarea de decizii autonome şi responsabile privind continuarea 

studiilor sau dobândirea unui loc de muncă  

 Experienţa practică dobandită privind lumea afacerilor şi piaţa 

muncii  

Schimbări mici – diferenţe MARI!, 

proiect co-finantat printr-un grant din partea Elveţiei 

Ioana PRISACARU, CJRAE – 

Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos 
Asociaţia Salvaţi Copiii din Iaşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Iaşi, implementează  proiectul „Schimbări mici, 

diferenţe MARI!”. Perioada desfăşurării proiectului este 01 iulie 2013 – 30 iunie 

2015. 

Scopul general al proiectului este acela de a dezvolta și  promova servicii de 

parenting și de dezvoltare a abilităților de viață în zonele urbane și rurale ale 

regiunii de Nord Est în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale adresate 

copiilor vulnerabili şi părinţilor acestora. 

Grupul țintă al proiectului: 60 de consilieri şcolari, 20 profesionişti și 30 

membri din cadrul ONG-urilor, 1350 părinţi și 750 copii vulnerabili să 

dezvolte tulburări de sănătate mintală.  
-În prima fază, consilierii şcolari au beneficiat de un curs de formare intitulat 

„Educarea copilului fără violenţă– Disciplina pozitivă“, presupunând un număr 

de 5 zile consecutive de instruire, urmate de o perioadă de maxim 5 luni 

calendaristice de exercițiu practic, în cadrul instituției reprezentate, din cadrul 

grupului țintă al proiectului, beneficiind, pe parcursul celor 5 luni calendaristice, 

de asistența tehnică de specialitate din partea experților Salvați Copiii Iași              

(monitorizarea activității și oferirea de sugestii de aplicare a cunoștințelor învățate 

la curs, de utilizare a metodologiei specifice oferirea de materiale pentru părinți 
(broşuri), etc.  

-În a doua etapă, consilierii şcolari au realizat sesiuni de lucru cu minim 2 grupuri 

de lucru cu părinţii cu un număr total de minim 16 părinţi (5 şedinţe x 2 ore 

pentru fiecare grup). Întâlnirile cu părinţii vizau îmbunătăţirea competenţelor 

părinţilor, de a utiliza strategii de disciplinare pozitivă în educarea copiilor. 

Atingerea scopului a fost urmărită prin analiza programelor de dezvoltare de 

abilităţi de viaţă la copii şi a programelor de parenting. 

Oportunitatea de a face parte din echipa celor 60 de consilieri şcolari în cadrul 

acestui proiect mi-a oferit nu doar ocazia de a colabora cu specialişti, de a învăţa 

şi consolida noi strategii de disciplinare pozitivă a copiilor, ci de a fi o amprentă 

plăcută în medii familiale echilibrate, în relaţii familiale armonioase în care s-au 

construit contexte de învăţare stimulative pentru părinţi şi copiii acestora… de a fi 

martorul schimbărilor mici de la un moment dat care facilitează şi determină 

schimbări MARI şi definitive atât în relaţia părinte-copil cât şi în dezvoltarea 

psiho-socială a copilului.(prof. consilier şcolar Ioana Prisacaru) 

 

 



PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

IN PRIMUL RAND, EDUCATIA! POSDRU 2.2. 

Ana LUCA – CJRAE – Liceul  

Tehnologic Economic ,, Virgil Madgearu,, Iaşi 

 
PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI 
  ASOCIATIA „Q PROFESSIONALS” 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU 

LICEUL TEHNOLOGIC “JOANNES KAJONI” 

COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” 

Activitatea de tip ADS A doua sansa (A4) se va desfasura sub forma 

unei scoli de vara. Activitatile se vor desfasura dupa un program stabilit prin 

proiect – minim 10 ore/saptamanal, si vor fi completate cu activitati recreative de 

tipul excursiilor de 1 zi de tipul vizitelor la muzee, teatru, obiective locale. Prin 

proiect ne propunem ca minim 75% din grupul tinta inscris sa obţina 

adeverinte de certificare a competentelor de baza dobandite in urma 

participarii la activitati; competentele vor fi evaluate prin testare; De asemenea 

grupul tinta va fi consiliat in educatie, sub forma consilierii de grup si consilierii 

individuale, urmarindu-se identificarea factorilor de risc comuni si individuali, 

avand ca scop final reintegrarea in sistemul de invatamant a persoanelor carea u 

abandonat scoala de timpuriu. 

Activitatea de tip SDS Scoala dupa scoala (A5), se desfasoara pe 

intreaga durata a proiectului, va presupune:  

a - servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale 

(efectuarea temelor pentru acasă sub supravegherea expertilor partenerilor);  

b - educaţie nonformală: învăţarea prin instrumente multimedia, joc, teatru, dans, 

muzica în cadrul unor ateliere de lucru;  

c - activităţi recreative: vizite la teatru, muzee, parc;  

d - servicii de îngrijire a copilului (hranire- prin servicii de catering, securitate- 

prin supravegherea de către experţii partenerilor);  

e. consilierea în educaţie.  

Activitatile se vor desfasura timp de 5 luni, dupa un program stabilit 

prin proiect – MINIM 10 ORE/SAPTAMANAL, si vor fi completate cu 

activitati recreative de tipul EXCURSIILOR DE 1 ZI de tipul vizitelor la 

muzee, teatru, obiective locale.  

De asemenea grupul ţinta va fi CONSILIAT IN EDUCATIE, SUB 

FORMA CONSILIERII DE GRUP SI CONSILIERII INDIVIDUALE, 

urmărindu-se identificarea factorilor de risc comuni şi individuali, având ca scop 

final prevenirea abandonului şcolar pentru elevii care deja frecventează 

învăţământul obligatoriu. 

 


