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1. Introducere generală în Programul 

Comun de Formare şi Evaluare 

 

Cunoscuți pe scară largă sub acronimul 

NEET (Not in Education Employment or 

Training = Persoane care nu sunt încadrate 

profesional şi nu urmează niciun program 

educațional sau de formare), membrii 

acestui grup țintă sunt tineri cu vârste 

cuprinse între 16 şi 29 de ani, care nu sunt 

angajați şi nu urmează niciun fel de program 

educațional sau vocațional.  

În prezent, ei reprezintă aproximativ 20,7% 

din populația Europei. Procentajul variază de 

la o țară la alta: spre exemplu, acesta este de 

4,4%în Olanda, în vreme ce în Bulgaria, se 

ridică la 21,8%, potrivit statisticii Eurostat 

2011
3
.  

Grupul NEET este un grup mixt. Totuși, mai 

multe studii europene au permis creionarea 

unui portret general al membrilor săi, iar 

trăsăturile lor dominante sunt: excluderea de 

pe piaţa muncii, un nivel de educație scăzut, 

proveniența din păturile sociale joase şi 

insecuritatea economică.  

Luând în considerare aceste trăsături, au fost 

inițiate mai multe proiecte în diverse locuri.  

Proiectul <No NEETS>, care aduce laolaltă 

operatori de integrare socială şi ocupațională 

din șase tari diferite (Franța, Belgia, Spania,  

                                 
   3 a se vedea http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/4 microdata/ 

eu_silc 

Italia, Cehia şi România), şi-a fixat 

misiunea de a ieşi pe teren şi a-i 

cunoaște pe cei din grupul NEET, 

astfel încât să-i ajute să-şi identifice 

propriile nevoi, cu scopul de a le 

oferi un program de sprijin ce le-ar 

permite să iasă din centrul vicios al 

șomajului şi, în același timp, i-ar 

echipa cu abilitățile necesare pentru 

a-şi lua în stăpânire propriile vieți şi a 

juca un rol complet în societate.  

În prima fază a proiectului, a fost 

redactat un chestionar care a fost 

trimis tinerilor identificați ca făcând 

parte din grupul NEET.  

Rezultatele chestionarelor au fost 

centralizate şi analizate prin 

intermediul unor interviuri şi focus-

group-uri organizate cu tinerii 

implicați.  

S-au obținut astfel observații 

elocvente referitoare la starea lor de 

spirit, caracterizată printr-o sfidare 

sinceră la adresa schemelor 

instituționale, precum şi printr-o lipsă 

de perspective care i-ar putea aduce 

pe calea dinamicii unei integrări 

sociale şi profesionale.  

Rezultatele sunt pe cât de interesante 

pe atât de complexe, de la o ţară la 

alta. Prin urmare, propunem să ne 

ocupăm de nevoile comune relevate 

de acest studiu, care vor reprezenta 

baza programului nostru de asistență 

şi suport pentru tinerii identificați ca 

făcând parte din  grupul <NEET>.  

În urma unei analize mai detaliate a 

nevoilor celor din grupul <NEET> 

din țările partenere care au luat parte la 

acest proiect, au fost identificate clar 

șapte nevoi principale:  

1. Membrii NEET sunt interesați să 

urmeze un program de formare de 

orice fel 

2. Au nevoie de mai multă încredere în ei 

3. Au nevoie de acces la scheme de 

formare finanțate 

4. Trebuie să îşi îmbunătățească 

cunoștințele de limbi străine 

5. Au nevoie de sprijin şi îndrumare 

6. Este nevoie de o piaţă a muncii mai 

flexibilă 

7. Trebuie să atingă un nivel de calificare 

mai înalt.  

 

Organizarea programului de formare 

(JTAP) 

Dată fiind complexitatea domeniilor 

acoperite de nevoile prezentate mai sus şi 

date fiind restricțiile financiare şi de timp 

cu care s-a confruntat acest proiect, 

partenerii au căzut de acord să investească 

într-un plan de sprijin flexibil şi adaptabil, 

care să le permită tinerilor să se auto-

evalueze şi care să îi echipeze cu o gamă 

de instrumente ce i-ar putea ajuta să se 

înscrie într-un program de formare sau 

într-un proiect vocațional, sau chiar să 

încerce să se angajeze.  

 

Temele selectate 

S-au selectat şase module: 

-auto-evaluarea; 



 

 

-realizarea şi dezvoltarea unui proiect de 

carieră; 

-înscrierea într-un program de formare sau 

de integrare; 

-sfaturi şi sprijin pentru a-i ajuta pe tineri să 

devină proprii lor angajați, astfel încât să 

poată munci independent;  

-găsirea unor slujbe de sezon; 

-îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine. 

Aceste module sunt împărțite în continuare 

în itemi sau subiecte care vor permite 

crearea unor fișiere de învățare pe care 

modulele se vor baza. 

Scopul general 

Scopul programului este acela de a informa, 

de a oferi îndrumare şi de a echipa membrii 

grupului țintă cu abilitățile necesare pentru a 

se îndrepta spre un viitor pozitiv, pentru a-şi 

înțelege propriul drum şi pentru a vedea 

utilitatea activităților pe care le întreprind.  

 

Scopul operațional 

Se referă la a-i stimula pe tineri să exploreze 

şi să ia măsuri concrete  pentru integrarea lor 

socială şi profesională.  

Programul dorește să sădească semințele 

competențelor sociale şi vocaționale 

necesare şi esențiale pentru intrarea pe piața 

muncii – precum reînscrierea într-un 

program de formare sau de integrare, 

planificarea unei cariere, 

îmbunătățirea cunoștințelor de limbi 

străine…  

Trebuie să menționăm că, dată fiind 

complexitatea problemelor cu care ne 

confruntăm şi varietatea de profile 

individuale, e bine ca așteptările 

tinerilor să fie menținute la un nivel 

realist, dar, subiecții trebuie să fie în 

același timp încurajați să se implice 

într-o inițiativă motivată şi bine 

gândită.  

Grupul țintă 

Șomeri; cei care au renunțat prematur 

la educație sau la programele de 

formare; cei inactivi; tinerii cu vârste 

între 16 şi 29 de ani,  care sunt în 

căutarea unui loc de muncă.  

Metodologia 

Credem că nu există nicio metodă 

universală şi nicio formulă magică, 

general valabilă, în ceea ce privește 

abordarea predării şi acordarea 

sprijinului. Totul depinde de 

abordare, de context şi de 

experiențele trăite de diverșii actori 

implicați în acest proiect, precum şi 

de combinația dintre cunoștințele 

dobândite şi dorința de independență.  

De aceea, în acest proiect, am decis 

să ne bazăm pe aşa-numita metodă 

<activă> de formare. 

Metodele active încearcă să creeze 

situații care pot fi întâlnite şi aplicate 

în cazul grupului nostru de tineri 

<NEET>.  



 
 
 
Abordare:  

Aceasta va consta dintr-o combinaţie alternativă de  

lecţii teoretice şi practice.  

acordând o importanţă mai mare cazurilor practice şi 
experienţelor persoanelor implicate (joc pe roluri, 
prezentări, deplasări la locuri de munca etc.). 

Motivarea 

studentului: 

Motivarea trebuie să trebuie să sinceră, cu alte cuvinte subiecţii trebuie să se simtă 
preocupaţi şi implicaţi, nu doar „interesaţi” la nivel intelectual. 

 
Astfel, avantajele vor reprezenta o schimbare pe termen lung a sinelui şi a 
comportamentului, mult mai mult decât cunoştinţe la nivel intelectual sau doar o 
amintire: 

 
 

Materiale: 
Instrumentele de învăţare cel mai des folosite vor fi cele care vor 
permite notarea sau înregistrarea elementelor principale ale 
activităţilor, pentru a furniza feedback cu scopul de a permite 
participanţilor să reflecte asupra conţinutului (panouri, hârtii, 

proiectoare, camere video,  calculatoare, smartphone-uri etc.) 

A fi o parte dintr-un grup. 
Prin acest aspect, metodele active reprezintă o ucenicie în viaţa socială, în participare şi cooperare şi în 
înţelegerea modului de comportare, precum şi o capacitate vocaţională. 

Formatorul este mai mult un mediator 
decât un formator în sensul strict al cuvântului. Natura şi exprimarea autorităţii sale se schimbă. 
Formatorul este un partener în construire, chiar şi în învăţare, în cadrul procesului de formare. 

Controlul ca atare dispare, 

cel puţin în ceea ce priveşte formele obişnuite de verificare a cunoştinţelor teoretice sau practice. Începe să 
fie vorba despre autoevaluarea individuală sau la nivelul grupului.3 

 

Prin prisma acestor ipoteze, propunem să se intervină după cum urmează. 
 
 
 
 

Notă: 
Prezentul proiect a fost finanţat cu asistenţă din partea Comisiei Europene. 
Prezenta publicaţie (comunicare) reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia neputând fi considerată 
responsabilă pentru utilizarea în orice fel a informaţiilor din prezentul document. 

 
 
 

3 Mucchielli, Roger, les méthodes actives  dans la pédagogie des adultes, Paris, ESF éditeurs, 12 éditions, 2012 p 78. 
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Grup: 

Planul este de a forma două grupuri, cu maxim zece 
sau minim cinci participanţi. 

 

Formatori sau profesori: 

2 
 

Timp: 

30 de zile de formare cu opt ore pe zi sau 120 de 
ore în total per formator. 

 
15 zile de pregătire (7,5 zile per formator) cu opt 
ore pe zi sau 60 de ore în total per formator.  



 

2. 
Utilizarea ghidului. 

Prezentul manual sau ghid a fost conceput şi elaborat 
în conformitate cu nevoile identificate de tinerele 
persoane care nu sunt încadrate profesional şi nu 
urmează niciun program educaţional sau de formare şi 
începând de la acestea pe parcursul primei faze a 
proiectului „No Neets” susţinut de Comisia Europeană. 
 
Prezentul ghid are un obiectiv complet realist, cel de 
a nu introduce tinerii vulnerabili de fapt în lumea 
profesională, ci, mai degrabă, de a-i integra într-un 
proces sigur care duce la o întoarcere la muncă sau la 
formare. 
 
Diversele module pregătesc tinerii să îşi recapete 
încrederea în sine  şi să înţeleagă lumea profesională cu 
toate realităţile şi contradicţiile sale. Ei vor fi învăţaţi să 
rezolve şi, în special, să adopte cea mai bună conduită 
pentru a-și îmbunătăţi capacitatea de a fi angajaţi şi 
pentru a li se da cea mai bună şansă de integrare 
socială şi profesională. 
 
Formularele manualului cuprind informaţii practice 
care se inspiră din cunoştinţele persoanelor specialiste 
în integrare şi formare care au contact direct cu acest 
grup ţintă. 

Prezentul ghid este format din şase module, plus unul sub formă de recomandare din 
raportul comun de evaluare şi monitorizare: 

 
 Autoevaluarea 

 Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect de carieră 

 Găsirea unui curs, înscrierea într-un program de integrare 

 Sfaturi şi orientare pentru a-i ajuta pe tineri să devină proprii lor angajaţi, astfel încât să înceapă o activitate 
independentă 

 Găsirea unor slujbe de sezon 

 Modul recomandare (evoluţie) 
 
 
 

Aceste module sunt alcătuite din fişe de lucru care includ o introducere prin care se descrie conţinutul, 
obiectivele, mediul pentru a-l utiliza, materialele necesare, durata şi, în anumite cazuri, anexe. 

 
Însă această ordine a manualului nu este fixă, se intenţionează ca ghidul să fie flexibil şi adaptabil, astfel încât 
fiecare formator şi grupul său să şi-l asume, transformându-l într-un instrument viu care evoluează şi răspunde 
specificului local. 

 
Haideţi să folosim acest ghid ca pe o carte de bucate, fişele de lucru fiind reţetele care pot fi copiate, adaptate şi 
transformate după nevoi pentru a avea ca rezultat o integrare socială şi profesională de succes. 
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3. Conţinutul programei 
 

Modul 1: Autoevaluarea 

Fişa I: Prezentare generală şi nevoile beneficiarilor 
 

Formator Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Program de lucru  
 

Text:  
Modulul va fi efectuat  în patru faze:  

Familiarizare: creaţi o atmosferă favorabilă, creaţi un grup dinamic înainte de a sugera activităţi mai concentrate. Asiguraţi o bună participare a tuturor 

persoanelor prezente.  

Faceţi un inventar al elementelor permanente: identificaţi priorităţile, nevoile şi percepţiile participanţilor referitoare la diversele subiecte ale modului. 

Informaţi şi includeţi: Pentru toţi participanţii, identificaţi cauzele şi consecinţele problemei şi descoperiţi soluţiile sau instrumentele care ar ajuta la 

rezolvarea problemei.  

Acţionaţi: experimentare cu diverse opţiuni pentru a permite participanţilor să descopere cea mai bună soluţie pentru ei 
 
 

Acesta acordă timp pentru o mai bună cunoaştere de sine şi a celorlalţi, pentru dinamica grupului, motivarea de a lucra împreună (colaborarea), identificarea şi 
punerea în practică a cunoştinţelor şi a atitudinilor pentru a încuraja respectul de sine în scopul câştigării accesului la locuri de muncă. După acest curs, se va face un 
sondaj pentru a evalua sesiunea (personalul şi participanţii).  
 

Fişele de „suport pentru  activităţi” se vor concentra pe următoarele capacităţi de comunicare, luare a deciziilor, autoevaluare şi managementul stresului (chiar dacă acestea 
ar putea dezvolta şi alte abilităţi adiţionale). Alegerea acestor capacităţi s-a bazat pe analiza literaturii de specialitate şi pe acţiunile privind „integrarea şi respectul de sine” 
deja puse în aplicare. Acestea sunt abilităţi necesare pe piaţa muncii.  

Exerciţiile sunt instrumente educaţionale. Ele au fost deja testate într-un număr de programe şi/sau cursuri de formare, inclusiv programul REES program (European 
Network of Health Promoting Schools – Reţeaua Europeană de Şcoli care Promovează Sănătatea).  
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Descriere:  

La început, moderatorul sesiunilor modulului nu se va prezenta foarte devreme. Acest lucru trebuie să indice că prima sesiune va fi dedicată prezentării şi, prin câteva 
activităţi, înţelegerea aşteptărilor (la început) din partea acestui modul.  

Acesta va indica faptul că obiectivele modulului vor fi prezentate mai târziu în cadrul sesiunii pentru a se adapta nevoilor lor. După activitatea S1/A1, se va continua cu 
efectuarea testelor pentru a se vedea dacă tinerii s-au schimbat între prima şi ultima sesiune a modulului.  

Ar trebui să se indice faptul că acest modul nu este un curs teoretic.  
 

Obiectivul nu este predarea lecţiilor pe care le cuprinde pachetul (moderatorul nu este un profesor), ci vor fi sub forma unor ateliere de lucru cu tineri. Acesta reprezintă un 

moment pentru împărtăşirea experienţelor, moderatorul nu este acolo pentru a judeca, fiecare experienţă este importantă. Acesta va stabili câteva reguli, inclusiv faptul că 

sesiunea trebuie să fie realizată respectându-se unii pe alţii (respectul acordat vorbitorului, lipsa judecării punctelor de vedere, chiar dacă se pot discuta puncte de vedere  

diferite) şi întotdeauna prin comunicare pozitivă.  
 

Remarci:  

Este important ca participanţilor să li se explice faptul că modulul nu intenţionează să stabilească o relaţie de tip student/moderator, având în vedere faptul că au avut 
experienţe dificile la şcoală; ar putea opri participanţii şi ar putea împiedica derularea fără probleme a sesiunilor.  

Perioada de testare (1 oră şi 15 minute -1 oră şi 30 de minute) a scalei de respect de sine, strategiile folosite pentru a face faţă provocărilor şi chestionarul privind 
deprinderile de viaţă ale persoanelor trebuie realizate  în acest moment. În cazul în care perioada de testare este după sesiune, anumite probleme fiind deja exprimate, 
atunci acest lucru ar putea influenţa rezultatele „înainte de intervenţie”, direcţionând răspunsurile participanţilor. Perioada de testare trebuie să fie între prima activitate 
(S1 / A1) şi a doua activitate (S1 / A2).  

În sfârşit, după această perioadă, moderatorul va indica obiectivele modulului, „participanţii îşi vor dezvolta anumite capacităţi (comunicare, luarea deciziilor, 
managementul stresului, autoevaluarea) necesare pe piaţa muncii, care vor duce la creşterea respectului de sine şi apoi va promova accesul lor pe piaţa muncii”. Obiectul 
acela este de a da participanţilor strategii privind nevoile lor, astfel încât să le poată folosi în viaţa de zi cu zi.  

Obiective:  

De a crea o relaţie bună în cadrul grupului. Dezvoltarea setului de capacităţi de comunicare (susţinerea punctului de vedere, încrederea în sine).  
Identificarea, pentru fiecare participant, a obstacolului în calea accesului pe piaţa muncii. Identificarea afirmaţiilor participanţilor privind importanţa respectului de sine 
pentru a găsi un loc de muncă. Dezvoltarea autoevaluării privind deprinderile de viaţă şi comunicarea. Dezvoltarea conştiinţei de sine.  
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Metodologie Resurse: Evaluare: 

Metodă de predare: interviu colectiv, atelier de lucru. 
Fiecare sesiune va începe cu o discuţie.  
Scopul acestei metode este de a implica toţi tinerii 
participanţi, astfel încât aceştia să-şi exprime 
propriile percepţii şi puncte de vedere faţă de 
personal. 
 
Odată ce discuţia ia sfârşit, formatorul va prezenta pe 
scurt diversele elemente teoretice. Informaţiile 
predate în cadrul cursurilor teoretice se vor baza pe 
exemple concrete. Tinerii doresc abilităţi tehnice care 
pot fi utilizate în mod direct. 

> “Programarea testelor” : > Capacitatea de a recunoaşte importanţa respectului 
Test 1, p.1-3; Test 2, p.4-5; Test 3, p. 6-12) de sine pentru găsirea unui loc de muncă. 

> “Programarea instrumentelor”: > Cunoaşterea propriilor limite în calea accesului la 
Instrument – sesiunea 1 (p.1) un loc de muncă (autoevaluare). 

> Cunoaşterea modului de prezentare şi de „vânzare" 
a propriei persoane (comunicare şi autoevaluare). 
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima săptămână: Blazonul (15-30 min):  

Activitatea 1 Autoprezentarea şi 

(S1/A1) cunoaşterea celorlalţi - 
(comunicare orală şi scrisă) 

 

Materiale necesare: 
Hârtie, creioane, posibil bandă adezivă, tablă. 

Dezvoltarea activităţii: 

Prezentaţi pe tablă un blazon împărţit în patru părţi. Fiecare parte corespunde 

unei teme   

- activităţile şi distracţiile favorite 

- calităţi şi puncte forte 

- un proiect sau vis de realizat în viitor 

- un eveniment pozitiv din trecut (amintiri plăcute) 

- partea de sub blazon este rezervată unui motto (slogan, idee) important pentru participant (ceva ce descrie 

participantul). 
2/ După explicarea instrucţiunilor, instructorul roagă fiecare participant să deseneze un blazon 

 (sau le dă o copie a unui blazon). 
 

3/ Îi roagă să conceapă un desen în fiecare din cele patru secţiuni care se întâlnesc în 
punctul dat.  Formatorul îi roagă să scrie motto-ul propriu sub blazon. 

 
4/ După terminarea desenelor, le expune pe perete în clasă și invită participanţii să le privească în liniște. 
După câteva minute, participanţii sunt rugaţi să se adune în jurul unui blazon şi sunt rugaţi să-şi 
împărtăşească părerile:  
 « Credeţi că autorul a dorit să exprime acest lucru?” (Autorul nu trebuie să răspundă). 

 
5/ După ce participanţii au terminat de vorbit, autorul este invitat să explice blazonul său. 

 

Note: 
Formatorul a rugat participanţii să deseneze, mai degrabă decât să scrie, pentru că atenţia la ortografie ar fi  
putut prelungi activitatea. În plus, desenul facilitează reflectarea participanţilor atunci când îşi arată blazonul 
celorlalţi.  Blazonul poate fi desenat de mai multe ori pe parcursul modulului (de două ori este suficient, la 
începutul şi la sfârşitul modulului). Acesta va arăta orice schimbări, evoluţii.  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima săptămână: Realizaţi o evaluare (30 min): 

Activitatea 2 Bariere în calea angajării 
şi legătura dintre „respect de 
sine şi angajare” (discuţii, 
brainstorming, vorbire) 

Materiale necesare: 

Hârtie, creioane, posibil bandă adezivă, tablă. 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/  Scrieţi pe tablă termenul „angajare” şi rugaţi participanţii să se gândească timp de 2 minute la 

semnificaţia acestui cuvânt pentru ei  „în funcţie de ce vă recomandă acest post?». 

2/ Rugaţi participanţii să sugereze cuvinte şi să le scrie pe tablă. Dacă nu se oferă nimeni să vorbească, daţi 

un exemplu. 

3/  De data aceasta rugaţi participanţii să se gândească la „obstacolele din calea accesului la angajare.» 

4/ Dacă la sfârşitul activităţii, nu este menţionat termenul de „respect de sine” (sau încredere în sine) nu este 

menţionat, sugeraţi-l participanţilor şi discutaţi importanţa respectului de sine. 

Notă: 

Această activitate va permite observarea afirmaţiilor participanţilor privind respectul de sine ca factor care 
promovează accesul la angajare. Astfel se va face tranziţia la următoarea activitate.  
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Modulul 1: Autoevaluarea 

Fişa II: Conştiinţa de sine: îndoielile fiecăruia privind respectul de sine şi potenţialul individual 
 
 
Formator Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Program de lucru  
 
 

Descriere:  

Indicaţi scopul sesiunii: „Întoarcerea la legătura dintre respectul de sine şi angajare” şi „înţelegerea abilităţilor care ajută la îmbunătăţire”. La sfârşitul acestei sesiuni, se 
poate distribui şi completa o dată instrumentul „abilităţi de descoperire”  (pentru a vedea dacă există modificări faţă de primul chestionar completat şi cel din ultima 
sesiune).  

Fişele de evaluare ale sesiunilor (furnizate de Atlante) pentru beneficiari şi moderator pot fi completate începând cu această sesiune până la sfârşitul modulului. Este 

important ca testele şi sondajele să fie anonime (vor fi suficiente un număr (acelaşi pentru întreaga perioadă de testare) sau iniţiale).  

În general, va fi important să parcurgeţi cu fiecare participant patru aspecte distincte ale sesiunii (câteva minute la sfârşitul fiecărei sesiuni pentru a schimba conţinutul, 
dacă este necesar):  

Conţinut: subiect, învăţarea prin descoperire...  

Animare: participare, metode, tehnici...  

Relaţii: mediu, spirit de echipă, calitatea muncii în echipă...  

Organizare: gestionarea timpului, a echipamentelor, a spaţiului...  
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Cum este gata activitatea?  

• Ca atare (s-a obţinut satisfacţie, plăcere, interes? ) 
• Participanţii au fost implicaţi, interesaţi, preocupaţi, motivaţi...?  
• A fost bine organizată (materiale, instrumente, durată, explicaţii...)?  
 

Care au fost efectele activităţii?  

• Participanţii cred că subiectele sesiunii le permit să-şi modifice anumite comportamente?  
• Care sunt beneficiile individuale şi colective ale activităţii?  
• Vor exista dezavantaje sau efecte nedorite în urma activităţii? 
 

 

Obiective: 

• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, autoevaluare şi conştiinţă de sine. 
• De a promova sau promovarea cooperării şi chimiei spiritului de echipă.  

• Dezvoltarea vocabularului în jurul calităţilor. 
• De a identifica sau identificarea capacităţilor fiecărui participant. 

Metodologie: 

Metodă de predare: interviu colectiv, atelier de lucru … 

Resurse: 

• “Programarea instrumentelor”: Instrumente – sesiunea 2 (p.2 şi p.3) 
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Evaluare: 
 Capacitatea de a identifica câteva din propriile calităţi şi abilităţi. 

 Cunoaşterea modului de evaluare a propriului potenţial. 

 Capacitatea de a identifica ceea ce apreciază ceilalţi. 

 Cunoaşterea modului de definire a respectului de sine şi a factorilor care 
influenţează respectul de sine. 

 Capacitatea de a-i asculta pe ceilalţi şi încrederea în sine. 

 Cunoaşterea deprinderilor de viaţă şi a nevoilor de dezvoltare ale altora. 

 Cunoaşterea propriei capacităţi de autocontrol (simţul controlului)  



 
 
 

Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima 
săptămână: 

Activitate 3 
(S2/A3) 

Ce este respectul de sine (45 
min)? (comunicare orală) 

 

Materiale necesare: 

Tablă, markere, creioane, fişe. 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/  Întrebaţi participanţii ce înseamnă respectul de sine. Notaţi cuvintele pe tablă. 

2/ Întrebaţi participanţii ce cred că ar putea promova respectul de sine. Notaţi cuvintele pe tablă.  

3/  După terminarea activităţii, indicaţi punctele pe care participanţii au uitat să le noteze. 

4/  Acum întrebaţi participanţii ce cred că ar putea duce la creşterea respectului de sine. Rugaţi-i să îşi 

imagineze o persoană care ar avea un bun respect de sine şi să indice ce îi permite să se simtă bine faţă de sine. 

Enumeraţi motivele pe tablă şi apoi întrebaţi participanţii ce ar putea  să-i submineze respectul de sine. 

 

Note: 
Această activitate va arăta participanţilor ce subiecte au fost dezvoltate în acest modul. 

 

Definiţia respectului de sine: 

În psihologie, este un termen care se referă la „judecarea sau evaluarea unui individ în relaţie cu propriile 
valori. Când o persoană realizează ceva bun, se simte o îmbunătăţire. Însă când acţiunile sale sunt în 
opoziţie faţă de propriile valori, reacţionează prin „scăderea respectului.» [...] 

Această expresie este diferită de „încrederea în sine”, care are legătură cu prima, însă are de a face mai 
degrabă cu valori decât cu capacităţi. Respectul de sine provine din autoevaluări bazate pe competenţele 
personale, însă şi din posesia caracteristicilor personale învestite cu valori pozitive sau negative, în funcţie de 
cultură. Respectul de sine are mai multe dimensiuni (muncă, viaţa socială,...).  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima 
săptămână: 

Activitatea 3 
(S2/A3) 

Ce este respectul de sine (45 
min)? (comunicare orală) 

Ce este respectul de sine: 

- Autoaprecierea 
- A avea grijă de sine, respect reciproc  
- A fi conştient de propriile capacităţi şi 
limitări  
- Depăşirea mai uşoară a problemelor 
- Confruntarea mai bună cu problemele şi căutarea 
mai bună a soluţiilor  
- A avea încredere în sine, a face alegeri 
- A fi sensibil faţă de alţii, relaţii pozitive  
- Acceptarea mai bună a privirilor celorlalţi 
- Adaptarea la situaţii noi 
- A avea obiective, a exprima moduri în care pot fi 
atinse acestea  
- A accepta responsabilitatea pentru propriile 
acţiuni 
- O atitudine prin care se exprimă dreptul la propriul 
loc în societate 

 

Factori care influenţează respectul de sine: 

- Relaţiile cu părinţii 
- Susţinerea din partea societăţii 
- Succese şi eşecuri 
- Sentimentul de competenţă 
- Inactivitatea. 

Unele caracteristici ale unui respect mare de sine: 

- Încrederea în sine: încrederea în ceea 
ce se spune  

- Capacitatea de a face alegeri 
- Capacitatea de a  rezolva probleme 
-Utilizarea resurselor (asistenţa din partea 
societăţii) în cazul dificultăţilor 
- Autocunoaştere: Evaluarea sinelui şi a celorlalţi 
fără a judeca 
- Cunoaşterea modului de a lucra cu alţii şi de a 
gândi critic  
- Capacitatea de a persevera 
- Cunoaşterea modului în care să îi pese de alţii 

 
 

 
 
 

Unele caracteristici ale unui respect scăzut de sine: 
- Nemulţumirea faţă de sine: prea multă 
autocritică  
- Pesimism: dificultatea de a vedea partea 
pozitivă  
- Lipsa încrederii în ceilalţi 
- Reflectare la greşelile din trecut 
- Evitarea problemelor: amânare  
- Frica de a acţiona: dificultăţi de a acţiona de 
frica eşecurilor  
- Sensibilitate critică: întrebări permanente  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima săptămână: Calităţile mele, abilităţile mele 

Activitatea 4 
(S2/A4) 15 min) : calităţi, abilităţi,   

                                    realizări (vorbire,  

                                   autoexaminare) 

Materiale necesare: 

Tablă, markere, creioane, fişe, fişa cu abilităţi şi calităţi. 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Distribuiţi instrumentul pentru „calităţi şi abilităţi. 

2/Instrucţiuni: Rugaţi participanţii să formeze grupuri de 2-3 persoane şi să observe cuvintele de pe listă. 

Dacă este necesar, răspundeţi la întrebări dacă anumiţi termeni nu sunt bine înţeleşi. Apoi rugaţi-i să 

încercuiască cuvintele care li se potrivesc cel mai bine, interacţionând cu persoanele din grup pentru a-i 

ajuta dacă este nevoie. „În primul rând veţi forma grupuri, veţi observa lista de cuvinte şi veţi clarifica 

termenii explicându-i celorlalţi dacă este necesar.» 

3/ Puneţi întrebări pentru a descoperi dificultăţile şi sentimentele participanţilor „Este uşor sau greu să 

alegeţi cuvintele?” „Cum aţi ales cuvintele?” „Care sunt abilităţile şi calităţile care ar putea fi utile în 

sfera profesională»?  

4/ Specificaţi diferenţa între „calităţi şi abilităţi” „Vedeţi de ce am pus cuvintele în două categorii? » 

5/ Terminaţi activitatea rugând participanţii să aleagă din listă trei calităţi pe care ar dori să le dezvolte în 

viitor. Pentru a porni discuţia privind posibilitatea şi mijloacele de dezvoltare a calităţilor pe parcursul 

timpului. 

Note: 
Este posibil ca participanţii să scrie pe o foaie de hârtie calităţile pe care doresc să le dezvolte pentru a le 
permite să identifice obiectivele pe care le-au stabilit şi strategiile pentru a le realiza. 

 

Calități: 
Modul de  a fi, termeni care corespund naturii unei persoane. 

Abilităţi: 
Cunoştinţe, capacităţi, abilitatea de a face ceva.  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima 
săptămână: 

Activitatea 5 
(S2/A5) 

În căutarea calităţilor noastre 
(15 min): calităţi, abilităţi, 

succes (vorbire) 

 

Materiale necesare: 

Tablă, markere, creioane, fişe, fişa cu abilităţi şi calităţi. 
 

Dezvoltarea activităţii: 
Aceasta este o activitate care poate urma activităţii S2 / A4. 
Acum că toată lumea trebuie să identifice propriile calităţi şi abilităţi, participanţii pot 
 ghici calităţile participanţilor din celălalt grup. 
După un timp de gândire de câteva minute, participanţi explică verbal calităţile pe care cred că le-au 
descoperit la participantul care a fost desemnat (de exemplu persoana din faţă) şi apoi persoana va spune 
grupului dacă participantul respectiv a greşit sau nu (trebuie expuse motivele datorită cărora este sau nu 
de acord). 

Note: 
Următoarea activitate poate cuprinde întrebări: 
Punerea întrebărilor: 

- Ce putem învăţa despre calităţi din această activitate? Scrieţi propunerile şi reîntoarceţi-vă la ceea ce  

s-a spus sau s-a scris în timpul activităţii. 

- Cum putem recunoaşte calităţile şi cum le putem exprima? Furnizaţi satisfacţie personală, ridicaţi nivelul 

încrederii în sine şi daţi o viziune pozitivă asupra unei persoane. În plus, recunoaşterea faptului că oricine 

are calităţi pe care se poate baza, în funcţie de propria viaţă socială / de evenimentele din propria viaţă. 

Trebuie să se sublinieze faptul că se recunosc calităţile, rugăminte: pentru a te cunoaşte, priveşte în diverse 
domenii (şcoală, familie, prieteni etc.) prin ochii altora (adică prin prisma judecăţilor altora) cu care ai 
dreptul de a nu fi de acord. 

 
Dacă este posibil aprofundaţi întrebări cum ar fi: „Calităţile pot evolua în timp? Cum? Ce ne împiedică sau 
ce ne ajută să ne privim propriile calităţi şi cele ale celorlalţi? Ce vedem mai uşor în noi sau în ceilalţi, 
calităţile sau defectele? De ce? »  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

Prima săptămână:Chestionar de competenţe (30-45 

Activitatea 6 min): abilităţile necesare 

(S2/A6) la locul de muncă (vorbire). 

Materiale necesare: 

Tablă, markere, creioane, fişe, posibil bandă adezivă, instrumentul - chestionarul competenţelor. 

 

Dezvoltarea activităţii: 
1/ Distribuiţi chestionarul competenţelor şi rugaţi participanţii să încercuiască abilităţile  
care corespund cel mai bine cu propriile abilităţi. 
2/ După câteva minute, rugaţi fiecare participant să spună abilităţile pe care le-a ales şi să le explice  
celorlalte persoane din grup. Trebuie să spună de ce le-a ales şi să explice cum şi-a dat seama că are aceste  
capacităţi. 
3/ Când timpul a expirat, rugaţi participanţii să încercuiască cu altă culoare abilităţile pe care îşi doresc să  
şi le dezvolte şi să explice alegerea făcută. 
4/ Va urma o discuţie referitoare la strategiile pe care le pot stabili pentru a le dezvolta cu succes  
în mod independent sau cu anumite capacităţi. 
 

Observaţii: 

Acest chestionar al competenţelor (furnizat de Atlante) trebuie utilizat pentru a observa evoluţia de la 
prima la ultima sesiune. Trebui păstrat pentru a observa evoluţia de la prima la ultima sesiune..  
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Modulul 1: Autoevaluare  

Fișa III: Comunicare  
 
 
Formator telefon  
 

Birou  E-mail 
 

Program de lucru 
 
 

Descriere:  
Obiectul acestei a treia sesiuni va fi de a dezvolta capacităţile de comunicare ale participanţilor, oferind diverse activităţi. Acestea vor fi dezvoltate prin mai multe 

subiecte (ascultare, ajutoare şi bariere în calea comunicării, încredere în sine, asistenţă). 

 

Pentru a îmbunătăţi participarea tinerilor, este bine ca animatorul să participe la activităţile propuse. Acesta va reaminti regula privind respectul şi comunicarea 
pozitivă (toată lumea îşi poate exprima punctul de vedere şi poate avea păreri diferite care trebuie susţinute, însă întotdeauna într-un mod pozitiv). De asemenea, 
este important să felicite tinerii pentru progresele făcute şi pentru participare.  

Notă:  

Înainte de sesiune, animatorul informează participanţii despre abilităţile şi calităţile lor 

(identificate în Sesiunea 2). Acesta va începe sesiunea cu o prezentare orală a fiecărui tânăr.  

Obiective:  
 Definirea ajutoarelor şi barierelor în calea comunicării  

 Dezvoltarea capacităţilor de comunicare 

 Dezvoltarea încrederii în sine 

 Dezvoltarea capacităţii de a asculta şi de a argumenta 

 
 

20  



 
 

Metodologie  

Metodă de predare: interviu colectiv, atelier de lucru, joc pe roluri 
 

Resurse:  

> “Programarea instrumentelor”: Instrumente – sesiunea 3 (p.4)  
 

Evaluare:  
 Capacitatea de a analiza un mesaj (conţinut şi prezentare) şi efectele acestuia  

 Cunoaşterea modului de definire a ajutoarelor şi barierelor proprii în calea comunicării  

 Cunoaşterea modului de susţinere a propriilor idei  

 Învăţarea respectului faţă de ceilalţi  

 Dobândirea capacităţii de prezentare a propriei persoane 
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Săptămâna Subiectul Detalii 

A doua   

săptămână: Cum pot să mă prezint? 

Activitatea 7 (1h)? : Încrederea în sine și 
ascultarea (vorbire) 1h 

Materiale necesare: 

Tablă, fişe, creioane, markere. 

 

Dezvoltarea activităţii: 
1/ Începeţi prin enumerarea strategiilor de prezentare identificate de participanţi. 
2/ Odată ce au fost identificate strategiile pe tablă, începe exerciţiul practic. 
3/ Rugaţi fiecare participant să se prezinte oral în faţa grupului ca la un interviu (timp de 3 minute). 
4/ După prezentare, felicitaţi participanţii pentru discursurile lor şi discutaţi punctele pozitive cu grupul şi  
moduri de îmbunătăţire a fiecărei prezentări (conţinut şi formă). 
5/ La final, după o sinteză a principalelor dificultăţi, grupul identifică strategii pentru evitarea acestor 
obstacole. 

Note: 
Acest chestionar al competenţelor (furnizat de Atlante) trebuie utilizat pentru a observa evoluţia de la 
prima la ultima sesiune. Trebuie păstrat pentru a observa evoluţia de la prima la ultima sesiune. 

 

 

 

A doua 
Săptămână: 

Activitatea 8 

 

 

 
 
Dezacordul (45 min): 
Încrederea în sine și 
ascultarea (vorbirea, 
exerciţiu de simulare, jocuri 
de rol) 

 
 

 

 
Materiale necesare: 
Tablă, fişe, creioane, markere 

Dezvoltarea activităţii: 
1/ Rugaţi participanţii să formeze grupuri de 3-4 persoane. Fiecare grup primeşte o situaţie: „Sunteţi  
cu patru prieteni care hotărăsc să meargă la cinema” şi distribuiţi următoarele roluri. 
- „A”: vrei neapărat să vezi filmul „XY” şi nu altul (îţi preţuieşti ideea). 
- „B”: Nu eşti de acord să vedeţi filmul „XY”. Îţi aperi ideea strigând, ameninţând şi jignind. 
- „C”: nu vrea neapărat să vadă filmul respectiv, însă tace” „Oh, pentru mine orice e bine”, „Dacă îţi face plăcere.»  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

- «D»: nici el nu vrea să vadă filmul, dar e mai puţin agresiv „Bine, hai să mergem, dar dacă nu e bun, nu vreau să te plângi” „Ultima 

dată când ai ales tu...  

- Celelalte grupuri observă comportamentul actorilor.  

2/ Invitaţi grupurile  să joace scena timp de 3-4 minute.  

3/ După activitate, rugaţi pe fiecare să-şi exprime sentimentele 

a. cu privire la faptul că a jucat rolul respectiv,  

b. cu privire la atitudinea celorlalţi 

4/ Identificaţi tipurile de atitudini: încăpăţânat („A”), agresiv („B”), pasiv („C”), manipulator («D»).  

5/ Identificaţi comportamentul cheie „încredere în sine fără agresivitate” prin care îşi exprimă ideile ferm, dar cu calm, respectând 

părerile celorlalţi, atrăgând atenţia asupra punctelor pozitive, prezentând argumente arătând avantajele căutării unui compromis, 

...  

6/ Jucaţi din nou scenele, invitând toţi participanţii să adopte un comportament care să denote încrederea în  

sine.  

La final, sintetizaţi principalele dificultăţi şi definiţi strategiile prin care grupul poate să evite aceste obstacole.  

 

Notă:  

Unele tehnici pentru încredere în sine pozitivă:  

- întrebaţi ce ne dorim într-un mod încrezător, deschis şi direct  

- încercaţi să fiţi mulţumiţi pentru ca interlocutorul să fie satisfăcut,  

- fiţi apreciaţi, însă nu în detrimentul propriilor dorinţe şi drepturi,  

- acţionaţi pozitiv faţă de ceilalţi, de exemplu, faceţi-le complimente 

- spuneţi oamenilor când au un comportament neplăcut, însă nu într-un mod agresiv, 

 - exprimaţi-vă sentimentele.  

Variaţii:  

Sunt multe situaţii care pot fi explorate: alegerea unei emisiuni la televizor etc. în prima fază, este mai bine să alegeţi situaţii neutre 

sau imaginare, şi apoi situaţii reale, adesea mult mai delicate (conflicte în familie, cu un şef...).  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

A  doua săptămână : Ajutoare şi bariere 

Activitatea 9 în comunicare (15 min):  
strategia pentru a comunica 
(vorbire) 

Materiale necesare: 

Tablă, fişe, creioane, markere. 

 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Începeţi prin identificarea barierelor în calea comunicării cu participanţii (neînţelegeri, dificultăţi în 

controlarea furiei, frica de a vorbi în public...) 

2/ Odată ce au fost identificate barierele pe tablă, căutaţi cu participanţii strategii pentru o mai bună 

comunicare (cu ajutorul conţinutului sesiunii sau a experienţelor personale: identificare, reformulare, 

aşteptare până când cealaltă persoană se calmează înainte de a răspunde, a gândi înainte de a vorbi).  

3/ Rugaţi participanţii dacă se simt în stare să pună în practică în viaţa de zi cu zi strategiile identificate 

de grup. 

4/ Felicitaţi participanţii pentru discursul lor. Discutaţi cu grupul despre ce au învăţat din sesiune. 
 

Notă: 

Acest exerciţiu va permite tuturor să vadă ce strategii li se par mai confortabile pentru a uşura punerea în 
practică. Preţuirea cererii de ajutor din partea unei resurse – persoane – cererea punctului de vedere cu 
privire la situaţie (se utilizează pentru a ghida către soluţii la care nu ne-am gândit că ar putea fi similare).  
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Modulul 1: Autoevaluarea   

Fişa IV: Rezolvarea problemelor 
 
 
Formator  telefon  
 

Birou  E-mail 
 

Program de lucru  
 
 

Descriere:  
În continuarea activităţilor propuse în Sesiunea 3, această sesiune se va concentra asupra rezolvării problemelor.  
Aceasta va avea ca scop definirea, împreună cu tinerii, a unor strategii care sa-i ajute să facă faţă problemelor.  

Aceste strategii le vor permite, în final, să îşi adapteze deciziile la situaţia de fapt. S-a ales utilizarea activităţilor „naturale” (şcoală, timp liber etc.) pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă pentru a ajuta la facilitarea şi consolidarea transferabilităţii abilităţilor în situaţiile de zi cu zi.  

Obiective:  
 Dezvoltarea deprinderilor de viaţă, a comunicării şi cooperării. 

 Dezvoltarea capacităţii de a cere ajutor (căutarea susţinerii din partea societăţii). 

 Învăţarea modului de a face faţă unor relaţii problematice prin dialog constructiv. 

 Exersarea tehnicii de rezolvare a problemelor 

 

Metodologie  
          Metodă de predare: interviu colectiv, atelier de lucru, practică 

Evaluare:  
 Cunoaşterea modului de identificare a unei situaţii problematice şi de căutare a celui mai bun mod de rezolvare (singur sau în grup). 

 Cunoaşterea modului de identificare a consecinţelor unei decizii 

 Înţelegerea propriei atitudini faţă de o problemă  

Cunoaşterea şi aplicarea a cel puţin unei tehnici de rezolvare a problemei.  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

A doua 
săptămână: 

Activitate 10 

Modul de a face faţă unei 
probleme (15 min): 
Rezolvarea problemei 
(vorbire, brainstorming) 

 

Materiale necesare: 

Tablă, fişe, creioane, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 
1/ Scrieţi pe tablă cuvântul „problemă”. Rugaţi participanţii sa se gândească individual asupra modului  
propriu de a rezolva problemele. 
În majoritatea cazurilor, modul în care găsesc o soluţie la o problemă. 
2/ Rugaţi participanţi să îşi împărtăşească propriile  strategii pe care le folosesc pentru a face faţă unei  
probleme. 
3/ Discutaţi avantajele şi dezavantajele acestor strategii. 
4/ Identificaţi cele mai eficiente strategii pentru a face faţă unei probleme. 
5/ Rezumaţi-le pe tablă. 

 

Notă: 

Această activitate va permite tinerilor să realizeze că şi alţi oameni pot avea aceleaşi probleme şi că, 
dacă este necesar, este important să ceară ajutorul unor persoane în care au încredere pentru a-i ajuta 
să rezolve problema (dezvoltarea unui sistem de ajutor din partea societăţii).  
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Săptămâna Subiectul Detalii 

A doua 
săptămână: 

Activitatea 11 

Care este problema? (45 
min): gestionarea conflictelor 
(exprimare orală, joc pe roluri, 
exerciţiu de simulare) 

 

Materiale necesare: 

Tablă, fişe, creioane, markere 

Dezvoltarea activităţii: 
1/ Prezentaţi participanţilor următoarea situaţie: „Timp de mai multe luni, când directorul ajunge la birou, vă  
roagă sa-i faceţi o cafea. Prima dată când aţi făcut-o, aţi făcut-o cu plăcere. Însă a devenit un obicei şi  
consideraţi că este îndeajuns. Colegii îşi bat jos de dumneavoastră. Spun că nu sunteţi un „servitor”. Mai  
mult, de ceva timp, alţii, cum ar fi secretara, vă cer o cafea. Pe scurt, v-aţi săturat de această situaţie. În 
 sfârşit, ce aţi face cu privire la această situaţie fără să vă supăraţi şeful?” 
2/ Rugaţi participanţii să se gândească cum ar putea rezolva această problemă. 
3/ Enumeraţi posibilele soluţii. 
4/ Dintre soluţiile propuse, favorizaţi acele soluţii care iau în considerare un dialog între angajat şi angajator. 
5/ Identificaţi cele mai interesante soluţii şi jucaţi-le. 
6/ Propuneţi paşii DESC (a se vedea mai jos). 
7/ Rugaţi participanţii să interpreteze scena folosind modelul DESC pentru a vedea dacă au înţeles şi, dacă  
cineva nu a înţeles, rugaţi o persoană să explice din nou. 

Notă: 

DESC este o tehnică pentru rezolvarea unor situaţii dificile. 
Aceste iniţiale corespund celor patru paşi: 
1. Descriere 
2. Exprimare 
3. Specificare: 
4. Consecinţe: indicarea efectelor pozitive, a avantajelor pentru toată lumea. Ilustraţi fiecare din aceşti paşi 
printr-un exemplu.  
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Săptămâna Subiect Detalii 
 
1. Descrieţi:  
Angajatul va găsi directorul şi îi va explica cu calm faptele (nu sentimentele sale) că pregăteşte şi serveşte 
cafeaua în fiecare dimineaţă pentru mai multe luni. Unele persoane încep să-i ceară cafea şi colegii îl iau în 
derâdere. Dacă aceste fapte sunt adevărate, d-nul Robert nu poate decât să recunoască; astfel că se creează 
un teren comun, aşa cum agreează cineva din domeniu.  
 
2. Arătaţi:  
Odată ce faptele au fost specificate în mod obiectiv, angajatul îşi va exprima emoţiile sale: Mă simt ca şi 
«servitorul» dvs. Nu îmi place că acea persoană râde de mine, este foarte umilitor pentru mine, poate că 
dvs. credeţi că este normal, din timp în timp, nu m-ar deranja, însă întotdeauna...  
 
3. Specificaţi:  

după ascultarea angajatului, este posibil ca directorul să admită că trebuie să renunţe la acest obicei. Cu atât 
mai bine, cu cât acesta poate constata că exagerează. În ambele cazuri, este foarte bine că această persoană 
găseşte soluţii (acesta în cele din urmă va urmări cu prietenii sau familia sau colegii  să dezamorseze bătaia de 
joc): Aş dori să fac acest lucru atunci când vă grăbiţi,  şi dvs. puteţi la rândul dvs. să construiţi o punte de 
legătură între colegi ...  
 
4. Consecinţe:  

ca să convingeţi directorul, trebuie să motivaţi şi să arătaţi efectele pozitive care se pot obţine prin aceste 
soluţii: veţi avea un contact mai bun cu ceilalţi colegi...  

Unul dintre cele mai interesante efecte ale DESC este acela de a crea o distanţare cu privire la o problemă şi să 
sugereze o reflecţie comună. Acest ultim punct este foarte important pentru tineri.  
 
Variaţie: Acest exerciţiu poate fi efectuat cu ajutorul unei situaţii de zi cu zi care a fost experimentată.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 12 

Cine doreşte poate şi viceversa  
(45 min): rezolvarea 
problemei (vorbire) 

Materialele necesare: 

Tablă, foi, pixuri, markere 

 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Împărţiţi participanţii în grupuri de 3-4. 

2/ Întrebaţi-i despre primul caz (a se vedea lista de mai jos). 

3/ Daţi-le următoarele instrucţiuni: «Imaginaţi-vă acţiuni concrete care pot fi implementate de către persoana în cauză 

pentru a îmbunătăţii situaţia”. Încurajaţi-i să facă un număr maxim de propuneri. Este important ca aceste propuneri să 

fie practice, operaţionale şi pozitive. Scopul acestora este acela de a propune acţiunile specifice care pot fi implementate 

(de ex. O persoană doreşte să se lase de fumat, însă nu poate face acest lucru. Soluţiile ar putea fi:  Sportul, vizita la 

doctor, folosirea plasturilor...). 

4 După câteva minute strângeţi propunerile grupului. 

5/ Hotărâţi împreună: scoateţi propunerile foarte generale sau cele foarte nerealiste pentru a face distincţie între 

acţiunile pozitive şi acelea care nu sunt pozitive. Identificaţi acţiunile cele mai eficiente. 

6/ Cădeţi de acord cu privire la 2-3 acţiuni prioritare. 

7/ Apoi treceţi la o altă situaţie şi procedaţi într-un mod identic. 

 

Lista cu cazurile propuse: 

1. Când ştiu că trebuie să vorbesc în faţa mai multor oameni, sunt foarte stresat. 

2. Când încerc să fac faţă unei probleme, adesea o tergiversez. 

3. Când ar trebui să sun pe cineva nu ştiu să întreb când persoana răspunde, nu ştiu ce să spun şi nu pot să-mi găsesc 

cuvintele. 

4. Am o întâlnire importantă, nu mi-a sunat alarma şi există o defecţiune la metrou, nu ştiu ce să fac. 

5. Trebuie să completez documente importante, dar nu înţeleg întrebările care mi se pun. 

 

Notă: 

Luaţi în considerare dacă există în grup, tineri care ar dori să fie solicitaţi în cazul unei probleme. Acest lucru se 

efectuează adesea într-un mod spontan. Cu toate acestea, fiţi atenţi să nu puneţi  întrebări personale sau complexe. Ar 

fi bine să solicitaţi persoanelor în cauză să formuleze problema pe scurt, astfel încât să aibă o vedere globală.  
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Modulul 1: Auto-evaluare  
Foaia V: Instrumente existente  
 
 
Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 
 

Descriere:  

Scopul acestei sesiuni este acela de a identifica problemele materiale ale tinerilor: sănătate, locuinţă, dificultăţi de înţelegere şi îndeplinirea formalităţilor 
administrative, lipsa finanţelor ...  

Condiţia prealabilă pentru această sesiune animată de către un « specialist în orientare «va fi cunoaşterea diferitelor structuri şi a instrumentelor de resurse 
care pot sprijinii tinerii în abordarea lor.  

Ţeluri:  

• Să identifice problemele materiale  

• Să înveţe cu privire la siturile unde sunt disponibile informaţii referitoare la resursele disponibile pentru tineri /structurile responsabile de acestea  

• Să dezvolte aptitudini interpersonale pentru utilizarea resurselor disponibile (asistenţă)  
 

Metodologie 

Metoda de învăţare: interviu colectiv interviu colectiv, atelier 
 

Evaluare:  

• Să cunoască resursele structurate disponibile pentru a găsi ajutor 
• Să utilizeze resursele disponibile 
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 13 

Locaţii instrumente şi resurse  
(2h): Obstacole materiale 
(vorbire) 

Materialele necesare: 

Tablă, foi, pixuri, markere 

 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Mai întâi, identificaţi posibilele obstacole materiale pentru a avea acces la angajare: sănătate, locuinţă, 

finanţe (permis, formare ...). 

2/ Descoperiţi locul resurselor disponibile într-o regiune conexe nevoilor exprimate de către tineri. 
 

Notă: 

Poate fi satisfăcător pentru tineri să-i întrebaţi dacă cunosc deja instrumente care le-ar permite să facă faţă 
unei probleme. 
Acest lucru permite împărtăşirea de experienţe şi cunoştinţe care poate conduce la sporirea conştientizării  
 propriilor competenţe.
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Module 1: Auto-evaluare 
Foaia VI: Luarea unei decizii şi rezolvarea problemelor 
 
 
Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Descriere:  

Scopul prezentei sesiuni este acela de a ajuta participanţii să înţeleagă câteva dintre mecanismele folosite la luarea unei decizii. Deoarece câteodată există 
distorsiuni în luarea unei decizii de care oamenii nu sunt conştienţi. Mai întâi, se va defini termenul «decizie».  

Apoi, vor fi identificate posibilele dificultăţi în luarea unei decizii pe baza experienţei participanţilor şi în final strategiile care pot ajuta în procesul de luare a 
unei decizii. Este foarte important să discutaţi cincisprezece minute după sesiune referitor la ceea ce au înţeles participanţii deoarece conţinutul ultimei 
activităţi poate fi dificil de înţeles. În final, trebuie să discutăm cu aceştia pentru a vedea care sunt beneficiile pe care le dobândesc din această sesiune, şi 
dacă sunt necesare anumite îmbunătăţiri. 

Ţeluri:  

• Să dezvolte aptitudini de luare a deciziilor în viaţă  

• Să dezvolte aptitudini de comunicare în viaţă 

• Să dezvolte aptitudini de colaborare 

Metodologie 

Metoda de învăţare: interviu colectiv, atelier 
 

Evaluare:  
Să poată defini procesul de luare a unei  
• Să cunoască cum să identifice modul lui/ei de luare a deciziilor 
• Să cunoască etapele de luare a deciziei  

• Identificarea barierelor în calea luării unei decizii  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 14 

La ce foloseşte luarea unei 
decizii? 
(15 min) Vorbire, Brainstor- 
ming 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 

 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Scrieţi cuvântul «decizie» pe tablă. Cereţi participanţilor să se gândească la ceea ce înseamnă luarea 

unei decizii. 

2/ Scrieţi pe tablă cuvântul propus de către participanţi. 
 

Notă: 

Acest mic exerciţiu ajută în a vă asigura că toţi participanţii au aceleaşi reprezentări a ceea ce poate fi luarea 
unei decizii pentru a avea o bază de lucru pentru continuarea atelierului. 

 

Definiţia deciziei: 

«Luarea unei decizii este un proces cognitiv complex (din creier) care are drept scop selectarea unui tip de 
acţiune din mai multe alternative. Fiecare proces de luare a unei decizii produce o alegere finală. Rezultatul 
poate fi o acţiune, o opinie sau o alegere. «  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 15 

Cum să luăm o decizie? (30 
min) 
Luarea unei decizii (Vorbire, 
Brainstorming) 

Materialele necesare: 

Tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor să se gândească la modul în care iau decizii. 

2/ Scrieţi pe tablă cuvântul propus de participanţi. 

3/ Cercetaţi împreună cu participanţii dacă aceştia cunosc care sunt paşii în luarea unei decizii (în grupuri mici). 

Etapele de luare a unei decizii: 

• Identificaţi decizia care se va lua 

• Identificaţi posibilele opţiuni 

• Identificaţi avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni 

• Identificaţi priorităţile vizavi de opţiune (criterii care nu pot fi evitate) 

• Clasificaţi alternativele (opţiune posibilă ) şi faceţi o alegere 
 

Notă: 

Dacă este mai uşor sau mai puţin uşor să ştiţi când trebuie să luaţi decizii, este şi mai dificil să realizaţi modul 
în care se efectuează acest proces. Aceasta permite continuarea traiectoriilor  activităţilor către identificarea 
strategiilor de luare a deciziei. La sfârşitul brainstormingului, pe tablă se pot identifica diferitele etape de 
luare a deciziei.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 16 

Decizii bune sau rele? (15 
min): Dificultăţi în luarea 
deciziilor (Vorbire, 
Brainstorming) 

Materialele necesare: 

Tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor (grup de 3-4) să ia în considerare dificultăţile care pot interveni în luarea 

deciziilor.  

2/ Scrieţi pe tablă cuvântul propus de către participanţi. 

 

Notă: 

La sfârşitul exerciţiului, participanţii trebuie să ştie să identifice dificultăţile principale în luarea unei decizii. 
Următorul pas va fi acela de a vedea strategiile pe care aceştia le pot implementa pentru a facilita procesul de 
luare a deciziei.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
doua: 

Activitatea 17 

Experienţele şi strategiile 
pentru luarea unei decizii (45 
min - 1h): Dificultăţile în luarea 
unei decizii  
(Vorbire, lucru în grup) 

Materialele necesare: 

Tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor (grup de 3-4) să analizeze situaţiile propuse: 

• «D-nul Boris are o întâlnire importantă, aceasta îl stresează foarte mult. A venit până la uşă, s-a simţit aşa 

de prost, şi în final s-a întors acasă şi sună mai târziu pentru a motiva că era bolnav. «Ce părere aveţi de 

decizia D-lui Boris? De ce? 

2/ După ce alocaţi timp participanţilor pentru a se gândi la situaţie, acordaţi-le cuvântul şi scrieţi pe tablă 

propunerile participanţilor. 

3/ Cereţi participanţilor să se gândească la o altă situaţie: 

• «D-nul Boris are o întâlnire importantă, aceasta îl stresează foarte mult. A venit până la uşă, s-a simţit aşa 

de prost, a decis să-şi acorde câteva minute pentru a se calma înainte de a suna la uşă. « Ce părere aveţi de 

decizia D-lui Boris? De ce? 

4/ Acum dat fiind faptul că răspunsurile la cele două situaţii sunt scrise pe tablă, cereţi participanţilor să 

încerce să explice diferenţele dintre cele două strategii ale D-lui Boris. 

 

Explicaţie: 

Ca şi răspuns la stres, D-nul Boris s-a comportat în două moduri diferite. În prima situaţie, stresul a influenţat 

decizia sa de a se «furişa». În timp ce în a doua situaţie, D-nul Boris reacţionează diferit la stres, acesta «a 

făcut faţă situaţiei». 

Ceea ce a făcut ca D-nul Boris să aleagă această opţiune este asociat cu utilizarea unor strategii diferite: 

Acest lucru se numeşte strategii de gestionare a situaţiei. Acestea sunt strategiile de adaptare la stres. 

«Acestea sunt toate eforturile depuse de o persoană de a gestiona situaţiile pe care le identifică ca fiind 

superioare acestor resurse.»  
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Săptămâna Subiect Detalii 
 

Există mai multe tipuri, astfel cum am arătat şi în cazul D-lui s Boris:  

• În prima situaţie, d-nul Boris foloseşte o «strategie de gestionare a situaţiei care se concentrează pe emoţii » 

pentru a face faţă stresului, acesta a evitat situaţia.  

• În cea de-a doua situaţie D-nul Boris foloseşte o « strategie de gestionare a situaţiei  

concentrată pe problemă »: În acest caz face faţă situaţiei.  

 

Dacă prima strategie a fost aceea de a evita problema D-lui Boris, aceasta nu înseamnă întotdeauna că are o 

conotaţie negativă. Există o mulţime de răspunsuri în această categorie: angajarea în activităţi variate care distrag 

atenţia (activitate fizică, citit, TV ...), exprimarea emoţiilor sunt  strategii bune pentru a lupta împotriva stresului.  

Această strategie poate deveni problematică atunci când creează evitare, minimizare sau respingerea problemei 

(gravitate moderată sau pretinde că problema nu mai există). Această strategie poate fi utilizată, dar nu în toate 

situaţiile, mai întâi trebuie să încercăm să ne gândim la posibilele consecinţele cu privire la utilizarea acesteia. 

Trebuie să adaptăm strategia la problemă.  

5/ Acum, participanţii trebuie să se gândească la luarea unei deciziei în grup şi la situaţiile personale şi să identifice 

care este strategia pe care au folosit-o şi care au fost consecinţele. Pentru a le permite să se instruiască vizavi de 

identificarea strategiilor lor pentru luarea unei decizii şi pentru a le permite să schimbe ceea ce cred ei că nu 

corespunde situaţiei.  

 

Notă:  

Prin această activitate, participanţii vor deveni mai conştienţi cu privire la modul de luare a deciziilor lor. În final, 

aceasta îi va ajuta să cunoască ce strategii pot implementa pentru luarea deciziei, nu cele care sunt cel mai uşoare, 

ci cele care sunt cele mai adecvate pentru anumite decizii. 
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Module 1: Auto-evaluare 

Foaia VII: Gestionarea stresului  
 

Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Descriere:  

Conţinutul prezentei sesiuni răspunde cu următoarea afirmaţie «Gestionarea situaţiilor de stres identifică sursele şi efectele şi vă învaţă cum să  controlaţi 
nivelul acestora. Putem sugera apoi reducerea surselor de stres, de exemplu, prin schimbarea mediului nostru fizic şi a stilului de viaţă. Putem de asemenea 
să învăţăm să ne relaxăm astfel încât tensiunile create de stresul inevitabil să nu dea naştere la  
probleme de sănătate «(WHO, 1993). Scopul acesteia este acela de a permite participanţilor să identifice mai bine  situaţiile care sunt stresante pentru ei şi 
pentru a le pune la dispoziţie tehnici de gestionare a stresului într-o situaţie de lucru cât şi în viaţa de zi cu zi.  
 

Notă:  

La sfârşitul aceste sesiuni, li se va cere participanţilor să noteze pentru sesiunea 8, evenimentele pozitive şi negative care au avut loc astăzi. Scopul este 

acela de a practica modul de detectare a evenimentelor pozitive, pentru discuţii în cadrul atelierului, în timpul şi după sesiune. Acesta va fi scopul sesiunii 8.  

Ţeluri:  

• Să dezvolte aptitudini de gestionare a stresului.  

• Să dezvolte aptitudini de comunicare.  

• Să dezvolte aptitudini interpersonale (colaborare).  

• Să dezvolte cunoştinţe cu privire la stres (definiţie, cauze, consecinţe, strategii de gestionare ...)  

Metodologie  

Metoda de învăţare: interviu colectiv, atelier 
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Evaluare:  

•  Să cunoască cum să definească termenii în materie de stres 
agenţii de stres (stres pozitiv şi stres negativ)  

•  Să poată identifica anumite simptome ale stresului   
•  Să cunoască cum să reglementeze stresul cu ajutorul unor tehnici  
•  Să cunoască câteva dintre cauzele şi consecinţele stresului 
• Să ştie cum să gestioneze stresul 
  
 

Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 18 

Test – Stres (30 min): Vorbire, 
Test 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor să răspundă la următoarele întrebări: (răspunsurile corecte cu 

albastru)  

 • Ce este stresul? 

Depresie legată de presiuni şi constrângeri ale mediului 

Frică legată de presiuni şi constrângeri ale mediului 

O tensiune nervoasă cauzată de presiuni şi constrângeri ale mediului 

• Care este hormonul care provoacă reacţia corpului în momente de stres? 

- Adrenalina 

- Fierea  

- Insulina 

• Ce numim noi «Epuizare»? 

O stare de epuizare în legătură cu o activitate care nu aduce aprecierea preconizată 

Arsuri severe de gradul 3 

Consumarea tuturor rezervelor de energie 

• Cine a inventat cuvântul «stres»? 

Un biolog 

Un doctor 

Un analist  
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Săptămâna Subiect Detalii 

• O comunicare mai bună ajută la reducerea stresului.  

Medicamentele sunt mult mai folositoare 

Este inutil să-ţi pierzi timpul cu acest lucru 

Comunicarea poate duce chiar şi la evitarea unui anumit stres 

• Stresul împiedică creativitatea.  

Stresul bine echilibrat mobilizează toate resursele noastre 

Evident, din moment ce nervozitatea duce la pierderea mijloacelor 

Nu are nimic de a face cu asta, acesta este creativ în cazurile când nu este 

•  Care este doza zilnică de cafea peste care cineva poate simţi: palpitaţii, nervozitate, iritabilitate, nerăbdare...?  

2 căni (100 mg)  

6 căni (600 mg)  

12 căni (1200 mg)  

• Putem evita stresul?  

Da, să ne calmăm (putem să reducem dar nu putem preveni)  

Nu, stresul face parte din viaţă 

Da, să vorbim  

• Suntem oamenii egali în materie de stres?  

Da, stresul este la fel pentru toţi   

Fiecare acţionează (reacţionează) pe baza rezistenţei sale  

Nu, cei puternici fac faţă mai bine decât cei mai slabi 

• Ce este un sedativ?  

Un medicament de tratare a depresiei  

O pastilă de somn  

Un medicament care relaxează şi reduce anxietatea 

• În cele mai multe cazuri, de ce trebuie să evităm sedativele?  

Acestea cauzează dependenţă şi adicţie   

Nu sunt rambursate  

Antidepresivele sunt mult mai eficiente 

• Este stresul o boală?  

Da, din fericire cu sedative bune se poate trata uşor  

Da, este «boala» secolului  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Nu, însă dacă creşte, acesta poate cauza boli mai mult sau mai puţin grave 
• De când am început să vorbim despre stres?  

De la ultimul război 
Din secolul trecut odată cu era industrială  
Din anii recenţi datorită accelerării tehnologiei  
• Care este partea corpului care primeşte prima mesajul cu privire la stres?  
Creierul 
Inima 
Organele respiratorii 

• Chiar au nevoie adulţii de somn?  

Da, fiecare persoană are nevoie de 7 la 8 ore de somn  

Nu, cantitatea de somn necesară variază de la persoană la 
persoană 

Da, adulţii au nevoie de mai mult de 8 ore de somn 
• Este recomandabil să faceţi sport atunci când sunteţi stresaţi?  

Nu, este mai bine să vă relaxaţi. 
Da, dacă vă place, sportul vă ajută să eliberaţi stresul excesiv. 
Da, sportul face ca o persoană să fie mult mai competitivă şi prin urmare mult mai eficientă  

• Un stres prea mare declanşează boli 

Nu, acesta cauzează doar nervozitate  
Nu, cu stresul «rezişti» mai bine 
Da, stresul excesiv poate fi implicat în dezvoltarea unor boli  

• Cum se simte mesajul stresului în corp?  

Prin piele 
Prin hormonii din sânge 

Prin nervi  
• Există vreun medicament împotriva stresului?  

Da, sedativele excelente elimină stresul  
Nu, şi chiar dacă ar fi fost, reducerea stresului ar face viaţa foarte anostă  

Nu, nimeni nu poate face ceva în acest sens, suntem forţaţi să trecem prin asta (acesta este o alarmă 

în caz de pericol, permite supravieţuirea)  
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Săptămâna Subiect Detalii 

• Îmbunătăţesc pastilele de somn calitatea somnului?  

Da, din cauză că acestea ne permit să adormim mai uşor 

Nu, din cauză că acestea furnizează un somn artificial  

Da, din cauză că dormim mai mult  

2 Scrieţi răspunsurile şi oferiţi explicaţii dacă este necesar.  
 

Notă:  
La sfârşitul exerciţiului, se presupune că participanţii au identificat câteva dintre cauzele şi consecinţele stresului pentru că 

acest lucru va contribui la o mai bună identificare şi îi va ajuta să cunoască modul în care pot reduce stresul într-un mod 

eficient. 

 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 19 

 

Ce provoacă stresul? (15 min): 
Cauzele stresului (agenţi de 
stres). Vorbire, Brainstorming 

 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor să se gândească la lucruri care îi stresează în viaţa de zi cu zi şi rugaţi-i să le scrie 
pe o foaie de hârtie. 
2/ La finalizarea lucrării, cereţi participanţilor să formeze grupuri de două (sau trei persoane) pentru a stabili 
dacă au agenţi de stres comuni sau diferiţi. 
3/ Scrieţi pe tablă cuvântul cât şi propunerile participanţilor. 

 

Notă:  
Nu ezitaţi să adăugaţi informaţii dacă este necesar.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 20 

Cum să recunoaştem stresul? 
(15 min): Simptoamele stresului  
(Vorbire, Brainstorming) 

 
 
 
 
 
 
 

Note: Dacă este necesar nu 
ezitaţi să adăugaţi 15 min 

 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Întrebaţi participanţii ce anume le permite să vadă că sunt stresaţi? 2/ 

Scrieţi propunerile participanţilor pe tablă. 

3/ Întrebaţi participanţii dacă aceste simptoame nu ar putea fi încadrate în categorii diferite. 
 

Simptoame fizice: 
- Oboseala 
- Dificultăţile de respiraţie 
- Durerea de cap 
- Pierderea apetitului 
- Dificultăţi legate de somn 
- Durere de stomac 
- Tensiuni musculare ... 

 
Simptoame de comportament: 
- Dificultatea de a vedea partea pozitivă 
- Vederi negative legate de viitor  
- Evitarea anumitor situaţii 
- Consum de tutun, alcool, ... 
- Lipsa de organizare 
- Relaţii dificile cu alte persoane  
- Izolare 
- Absenteism ... 

 
Simptoame emoţionale şi mentale: 
- Pierderea stimei de sine 
- Dificultăţi de a rămâne într-un loc 
- Dificultăţi legate de luarea unei decizii 
- Iritabilitate 
- Anxietate şi îngrijorare 
- Dificultate de concentrare 
- Tristeţe  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 21 

 
Tipuri diferite de stres  (15 
min): distincţie între stres 
bun şi rău (Vorbire, 
Brainstorming) 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Întrebaţi participanţii dacă ei cred că există diferite tipuri de stres şi modul în care pot fi 

definite acestea? 

2/ Rugaţi participanţii să definească dacă stresul din viaţa lor zilnică, este pozitiv sau negativ, şi scrieţi 

pe aceiaşi foaie ca şi la activitatea precedentă. 

3/ La terminarea lucrării, cereţi participanţilor să se împartă în grupuri de două (sau trei persoane) şi să 

vadă dacă  stresul lor este diferit de cel al colegului de echipă. 

4/ Furnizaţi, discutaţi şi scrieţi pe tablă propunerile participanţilor de la o masă. Pe o parte stresul 

pozitiv şi în cealaltă parte stresul negativ. 

 

Note: 
Stresul bun (eustres - stresul pozitiv): 

este un stres adaptiv. Acesta se poate adapta unei situaţii care a fost ajustată în acest sens, fără 

consecinţe negative pentru persoană. 
 

Stresul rău (distres – stresul negativ): 

se poate adapta foarte puţin la situaţie, foloseşte într-un mod greşit resursele persoanei şi poate avea 

consecinţe negative pentru persoană. Putem face de asemenea o distincţie între stresul cronic şi stresul 

acut: acest lucru poate fi de asemenea discutat cu participanţii. 
 

Stresul acut: 

Simptoamele cauzate de acest tip de stres sunt puternice, afectează temporar viaţa unei persoane. 

Însă stresul este temporar şi nu se repetă în timp. 

Stresul cronic: simptoamele cauzate de acest tip de stres sunt aceleaşi ca şi pentru stresul acut, însă 

acestea persistă în timp şi devin aproape constante. Acesta are legătură cu persistenţa unei situaţii 

problematice.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 22 

Strategii pentru reducerea 
stresului (15 min): 
Gestionarea stresului 
(Vorbire, brainstorming) 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Cereţi participanţilor să scrie pe hârtia lor tehnicile pe care le folosesc pentru gestionarea stresului, indiferent 

dacă acestea funcţionează sau nu. Conform părerilor lor, cum au aflat acest lucru? 

2/ Rugaţi-i să se împartă în grupuri de două persoane şi să vadă dacă tehnicile lor sunt identice sau 

diferite.  

3/ Cereţi fiecărui grup să se gândească dacă această tehnică este pozitivă sau negativă pentru ei.  

4/ Păstraţi o masă cu tehnici pozitive şi negative. 

 

Note: 
O tehnică este pozitivă dacă: nu creează consecinţe negative pentru persoana sau anturajul acesteia.  
O tehnică este negativă dacă: generează consecinţe negative pentru persoană sau anturajul acesteia. 
 

Tehnici negative: 
 
- Tergiversarea 
- Minimizarea situaţiei  
- Raţionalizarea 
- Consumul de tutun, alcool, hrană ...  
- Negarea situaţiei  
- Evitarea  
- Readucerea în discuţie 

 

Tehnici pozitive: 
 

- Relativizarea lucrurilor  
- Practicarea de sporturi 
- Să faceţi ceva ce vă place 
- Să organizaţi sarcini pe 
etape  
- Să căutaţi suport social   
- Pregătirea situaţiei  
- Să vă imaginaţi situaţia în mod 
pozitiv  
- Relaxarea 
- Să spuneţi cuiva sau să scrieţi 
- Să luaţi o pauză  

 

Modurile de cunoaştere a acestor strategii sunt multiple: educaţie, învăţare în cadrul familiei sau 

colegilor (prietenilor), formare, abordare de tipul încercare - şi - eroare ...  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
treia: 

Activitatea 23 

Stretching (15 min): 
Tehnică de gestionare a 
stresului  

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 
 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Explicaţi faptul că odată cu stresul muşchii se tensionează şi apoi trebuie îi întindă pentru a 

reduce posibilele efecte ale stresului. 

2/ Rugaţi participanţii să se ridice în picioare şi să facă puţin spaţiu în jurul lor. Indicaţi-le faptul că 

fiecare exerciţiu de stretching trebuie realizat 10-15 secunde înainte de a se întoarce la dreapta: 

- Stând pe vârful picioarelor, ridicaţi mâinile pentru a încerca să atingeţi tavanul 

- Îndoiţi corpul pentru a încerca să atingeţi degetele de la picioare (nu prea tare pentru a trage de acestea) 

- Răsuciţi corpul dvs. spre dreapta sau stânga, întinzând mâna 

- Întoarceţi-vă spre dreapta şi rulaţi umerii 

- faceţi cercuri înainte şi înapoi cu capul spre dreapta şi stânga 

3/ Întrebaţi participanţii dacă consideră că sunt mai relaxaţi şi dacă ar putea folosi această tehnică. 
 

Săptămâna a treia: Respiraţie adâncă (15 min): 

Activitatea 24 Tehnică de gestionare a  
stresului (relaxare) 

 

Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Putem spune că scopul aceste activităţi este acela de a cunoaşte o tehnică uşoară de reglare a respiraţiei care va 

fi folosită fără ca cineva să noteze acest lucru. Această tehnică de respiraţie adâncă este o respiraţie înceată care 

coboară nivelul stresului atunci când este necesar. Când sunteţi stresaţi respiraţia se accelerează şi o respiraţie mai 

înceată vă va ajuta să vă calmaţi. 

2/ Este de dorit un timp de relaxare prealabil. Încercaţi să vă calmaţi, un confort minimum, o atmosferă calmă sunt 

recomandate înainte de a invita participanţii să închidă ochii. 

3/ Exerciţiul poate începe atunci când decideţi dvs.: Rugaţi participanţii să inspire adânc numărând până la 5 şi apoi 

numărând din nou până la 5. Repetaţi succesiunea de mai multe ori înainte de a-i lăsa să facă acest lucru singuri. 

«Inspiraţi ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... Expiraţi ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5. 

4 / Întrebaţi participanţii dacă simt “cum s-a întâmplat acest lucru? Sunt ei mai relaxaţi decât la început? Au 

întâmpinat dificultăţi în facerea exerciţiului, de ce? Se simt în stare să repete exerciţiul dacă sunt stresaţi şi doresc să 

facă acest lucru? De ce?”  
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Module 1: Auto-evaluare 

Foaia VIII: Tehnica de gestionare a stresului, gratitudine şi flux  
 
 
Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar 2 ore 

 

Descriere:  

În această sesiune se vor practica alte tehnici de gestionare a stresului astfel încât participanţii pot alege utilizarea tehnicii care li se pare cea mai adecvată. 
Va exista o participare evaluată în activităţi plăcute, cum ar fi sporturile sau artele (creative). În final, se va discuta interesul în scopul solicitării acestora de a 
nota punctele pozitive din zilele lor înainte de această sesiune.  

La sfârşitul sesiunii, indicaţi pentru participanţi un exerciţiu pe care îl au de efectuat pentru Sesiunea 9: «pregătiţi o auto-prezentare pozitivă » (5 minute) folosind   
numeroasele ateliere oferite de către modul. Gândiţi-vă la: tonul, postura, cum să vorbiţi despre carieră, cum să vă îmbunătăţiţi experienţa (profesională şi 
în afara muncii) vă va ajuta în activităţile de comunicare şi de gestionare a stresului  de a întreba în momentul discursului... ca şi când persoana ar fi la un 
interviu pentru un loc de muncă şi persoana din faţa acesteia ar pune întrebarea, «Spuneţi-mi despre dvs. ...». Orice ajutor este binevenit (apropriaţi, 
prieteni, colegi de instruire...).  
 

Ţeluri:  

• Să dezvolte autoevaluarea unor deprinderi de viaţă şi auto-cunoaşterea 

• Să dezvolte aptitudini de comunicare  

• Să dezvolte deprinderi de viaţă pentru gestionarea stresului 

•Să promoveze detecţia evenimentelor pozitive din viţa de zi cu zi  

• Să promoveze stima de sine intrinsecă a participanţilor 

• Să promoveze aceste activităţi pentru controlarea stresului 

• Să promoveze bunăstarea şi stima de sine 
 

Metodologie  

Metoda de învăţare: interviu colectiv, metoda de învăţare în cadrul atelierului: interviu colectiv, 
Resurse atelier:  
> “Instrument program”: Sesiune instrument 8 (p.5)  
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Evaluare:  

•  Cunoaşterea reglează stresul cu ajutorul unei tehnici sau printr-o 
activitate plăcută  
•  Cunoaşterea modului de identificare a activităţilor care să le 
permită să facă faţă stresului  
•  Cunoaşterea modului de identificare a activităţilor care generează 

flux  

Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 25 

Casa interioară (30 min): 
Tehnică de gestionare a 
stresului (relaxare) 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Specificaţi că începutul acestei sesiuni se referă la cunoaşterea altor tehnici de relaxare pentru a face faţă 

stresului. Se recomandă un mediu calm şi liniştit. Scopul acestui exerciţiu este acela de vizualiza o scenă care 

vă va ajuta să vă calmaţi. Graţie acestuia, pe parcursul unui moment de stres, acestea vor furniza un loc 

interior care îi va linişti. 

2 Invitaţi participanţii să închidă ochii şi începeţi să prezentaţi calm următoarea situaţie (cu voce blândă şi 

uniformă): 

«Sunteţi pe o terasă ... În depărtare, vedeţi plaja ... Marea ... Vă gândiţi la această plajă ...şi aţi dori să mergeţi ... Urcaţi 

scara ... Şi aceasta vă conduce pe plajă... Sunteţi singur ... Poate fi vară ... Este cald ... Aţi simţit o briză uşoară... Marea 

este calmă, cerul este albastru ... Puteţi mirosi sarea din aer ... Pescăruşii zboară deasupra capului dvs. ... Vă simţiţi 

bine ... simţiţi nisipul între degetele dvs., e fierbinte ... mergeţi de-a lungul mării, vă simţiţi relaxat şi fără griji ... Vă 

bucuraţi de acest moment... simţiţi mirosul de cremă de plajă? Se simte ca şi cum ar fi miros de nucă de cocos ... 

Simţiţi soarele pe faţa dvs.? Este fierbinte, dar nu vă arde ... Vă încălzeşte faţa ... e frumos ... Nisipul e moale şi alb, nu 

sunt fructe de mare sau role care să vă rănească picioarele ... Vedeţi pescăruşii cum zboară pe cer? Are acesta câţiva 

nori albi care plutesc pe cer? ... Vedeţi marea? ... Vedeţi ceva? ... Păsări? ... Delfini? ... Peşti care se ridică din apă? 

...Simţiţi briza în părul dvs.? Mergând pe plajă, găsiţi un prosop pe care cineva l-a uitat... Vă aşezaţi pe prosop şi vă 

uitaţi la cer... Vedeţi câteva avioane în depărtare ... vă imaginaţi destinaţia unde pot merge acestea... au culori 

frumoase... este ca şi cum plutesc liniştit... vă simţiţi aşa de fericit şi relaxat ... vă simţiţi ca şi cum... acum aţi dori să 

staţi acolo... pentru câteva minute ... vă puteţi imagina alte zgomote ... alţi oameni pe această plajă... apoi încet 

mergeţi înapoi ... la situaţia prezentă ...încet, încet ieşiţi din acest loc ... deschideţi ochii încet... şi fiţi relaxaţi... de acum 

înainte puteţi merge atunci când vă simţiţi aproape «. 
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Săptămâna Subiect Detalii 
 

3/ Când toată lumea a deschis ochii, întrebaţi participanţii: cum vă simţiţi? Cum au trăit exerciţiul?  

Se simt ei mai relaxaţi la începutul sesiunii? Au funcţionat unele momente ale anului mai bine decât 

celelalte? Care sunt persoanele pentru care acest exerciţiu nu a funcţionat? De ce? S-ar simţi aceştia în 

stare să folosească această tehnică pentru a  le reduce stresul  ? Ar dori acest lucru? Sunt alte scenarii care 

i-ar face mai relaxaţi şi liniştiţi?  

4/ Către sfârşitul sesiunii invitaţi participanţii să se gândească la un loc personal în care ar dori să vadă 

(elemente decorative, personaje, sunete, activităţi pe care ar dori să le facă, sentimentele lor, sentimente 

în legătură cu scenariul...) pentru a le permite să-şi construiască propriul lor loc de relaxare, casa lor 

interioară.  

 

Notă:  
La început, situaţia prezentată este o plajă, deoarece aceasta este adesea un loc unde cei mai mulţi 

oameni se simt bine, dar se pot folosi şi alte situaţii.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 26 

Hobby-uri (30-45 min): Pasiuni şi 
activităţi plăcute (vorbire) Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Rugaţi participanţii să se gândească la hobby-urile lor cerând fiecărui participant să le prezinte în 

faţa grupului. 

 Fiecare participant va avea 3 minute pentru a prezenta: 

- Pasiunea lui / ei 

- Gândiţi-vă cum ar putea fi de folos ca şi un «mediu de lucru» (aptitudinile dobândite prin 

activitate pot fi implementate la locul de muncă) 

- Alte activităţi pe care ar dori să le facă în viitor 
 

2/ După fiecare prezentare, rugaţi grupul să spună dacă au constat că discursul este clar, dacă tonul, 

postura, dacă cuvintele au fost adaptate ... Indicaţi progresul fiecăruia de la prima prezentare orală. 

 

Notă: 
Această situaţie de vorbire permite participanţilor să-şi dezvolte în continuare aptitudinile lor de 

vorbire în faţa unui grup. Situaţie cu care aceştia se vor confrunta în viaţa de zi cu zi, dar de asemenea 

şi când sunt angajaţi. 

 

Aceasta va sublinia de asemenea faptul că aptitudinile extra profesionale sunt la fel de importante ca 

şi aptitudinile  profesionale. Aceasta va arăta faptul că ei cunosc cum să implementeze câteva dintre 

strategiile propuse în prezentul modul în timp ce îşi gestionează  timpul. Această activitate nu este 

trivială aceasta constituie baza pentru următoarea activitate.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 27 

Fluxul meu (15 min): Activităţi 
generatoare de flux (vorbire) Materialele necesare: 

tablă, foi, pixuri, markere 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Rugaţi participanţii să se gândească de ce activităţile pe care le-au prezentat anterior le provoacă 

aşa de multă încântare. 

2/ Faceţi o listă cu răspunsuri pe tablă pe tablă, şi întrebaţi participanţii dacă au auzit vreodată de 

«Flux».  

3/ Definiţi Fluxul şi rugaţi participanţii să se gândească la alte activităţi care ar putea genera un

 «Flux» puternic sau un «Flux» slab. 

4/ Definiţi împreună cu ei, activităţile care de obicei produc un Flux mare 

5/ În final arătaţi importanţa activităţilor cu Flux ridicat pentru bunăstare, stimă şi auto-transcendenţa. 

Încercaţi să efectuaţi împreună cu ei dacă ar avea oportunitatea să dezvolte acest tip de activitate şi 

arătaţi-le modul de realizare.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Notă:  
Definiţia «Fluxului»: o activitate cu flux ridicat are şase componente  

 - O concentrare intensă şi focalizată pe momentul prezent  

 - Să fie în totalitate în acţiune, şi în care cineva caută auto-îmbunătăţire 

 - Şi-a concentrat întreaga reflecţie asupra activităţii  

- Un sens personal de control asupra situaţiei sau activităţii 

- Distorsionarea timpului (să fii atât de absorbit de muncă încât să nu simţi trecerea 

timpului)  

- Experienţă în activitate ca şi recompensare  

Exemple ale activităţilor care generează un «Flux» 

puternic:  

- Frecventarea familiei sale (conexiune socială)  

- Frecventarea prietenilor (conexiune socială)  

- Frecventarea vecinilor (conexiune socială)  

- Are o spiritualitate (religie şi cultură)  

- Este îndrăgostit 

- Citeşte 

- Lucrează (generează un nivel de flux ridicat)  
 

  Dimpotrivă, vizitarea internetului sau vizualizarea programelor la TV nu generează Flux.  
 

Acest exerciţiu (S8 / A27) se bazează pe premisa că «plăcerile vieţii» promovează sentimentul de fericire  

şi creşte stima de sine şi încrederea în sine. Prin urmare importanţa angajării în activităţi care se focalizează  

pe auto-îmbunătăţire. Este important să încurajaţi realizarea a mai multor activităţi diferite de acest tip şi  

nu doar una.  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 
28 

Introducere la gratitudine (30- 
45 min) 

Materialele necesare: 
tablă, foi, pixuri, markere 

Dezvoltarea activităţii: 

1/ Rugaţi participanţii să scoată foaia unde au marcat evenimentele pozitive şi negative din săptămâna 

lor (ca şi ceea ce aţi cerut la sfârşitul sesiunii anterioare). Dacă această lucrare «s-a uitat» acordaţi 

câteva minute participanţilor pentru a-şi face lista. 

2/ Rugaţi participanţii să spună în mod verbal evenimentele pe care doresc să le împărtăşească. Faceţi 

o masă cu o parte cu evenimente pozitive şi o altă parte cu evenimente negative. 

3/ Întrebaţi participanţii dacă au vreo idee de ce s-a solicitat o astfel de lucrare. 

4/ Apoi descrieţi de ce: «Scopul a fost acela de a-i face să exerseze pentru a vedea partea pozitivă.» 

Acum rugaţi-i să spună dacă pentru fiecare eveniment negativ nu ar putea să găsească un punct bun 

(reinterpretare pozitivă) (de exemplu:  că au fost forţaţi să locuiască singuri (doar aceşti părinţi) poate 

dezvolta competenţa de autonomie...  eşecurile pe care le-am avut în viaţa mea, chiar dacă a fost 

dificil, mi-au permis să-şi dezvolt perseverenţa…(deşi situaţiile negative nu sunt minimalizate). 

 

Notă: 

Vom informa participanţii că această «gratitudine de iniţiere », care funcţionează cu scopul de a 

creşte «detectarea» evenimentelor pozitive a fost aleasă din mai multe motive: 

Cu ajutorul utilizării acestei «tehnici», se permite persoanei să-şi crească stima de sine şi încrederea în 

sine «intrinsecă» ceea ce înseamnă că persoana va realiza că, dacă a ajuns aici, asta nu se datorează 

neapărat altora ci în mare parte ei însăşi. În locul stimei de sine care se bazează pe evenimente externe. 

 

- Aceasta va consolida strategiile de luare a deciziei adaptate la situaţie. 

- Aceasta reduse stresul, evită riscul de depresie  

- Promovează căutarea de sprijin social (în cazul unor resurse de probleme) 

- Pentru a creşte performanţa şi  

- Pentru a creşte încrederea în sine 

- Pentru a  creşte bunăstarea 
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Module 1: Auto-evaluare 
Foaia IX: Auto-prezentare pozitivă 
 
 
Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Descriere:  

Această sesiune va avea drept scop să vadă printr-o prezentare orală care dintre tehnicile propuse în modul au fost de fapt folosite de către participanţii 
într-o situaţie specifică în piaţă. Aceasta va observa noile achiziţii ale participanţilor şi schimbările vizibile dintre prima lor prezentare şi prezentarea finală 
(după participarea la modul).  

Am demonstrat că exerciţiile pe care le-am efectuat de-a lungul sesiunilor, sunt transferabile şi aplicabile situaţiilor din viza de zi cu zi. Aceasta va permite 

de asemenea participanţilor să demonstreze aptitudinile pe care le-au dezvoltat şi ceea ce rămâne a se efectua pentru îmbunătăţirea altor aptitudini.  

Ţeluri:  

• Să arate auto-evaluarea aptitudinilor de viaţă dezvoltate  

• Să arate analitica situaţiei  deprinderilor de viaţă dezvoltate  

• Să arate aptitudinile de comunicare dezvoltate 

Metodologie  

Metoda de învăţare: interviu colectiv, atelier 

Resurse:  
> “Instrumente program”: Sesiune instrumente 9 (p.6)  
 

Evaluare:  
• Cum să identificaţi factorii care determină încrederea în sine 
• Cum să identificaţi nivelul de încredere şi de stimă de sine 
• Cum să identificaţi aptitudinile dobândite pe parcursul modulului şi cum să le aplicaţi  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 29 

O nouă auto-prezentare 
(1h30): auto-prezentare 
pozitivă în faţa unei audienţe 
(vorbire) 

Materialele necesare: 

tablă, fetru, cameră video dacă este disponibilă dar este opţional (vă permite să vedeţi prezentarea) 

Dezvoltarea activităţii: 

Activitatea este o prezentare ca şi recrutarea pentru fiecare participant. Aceştia vor folosi diferite 

instrumente disponibile, de la începerea prezentului modul, pentru prezentarea lor  într-un mod 

pozitiv către un viitor angajator. 

Ideea acesteia este aceea de a reintegra chestiunea de stimă şi încredere în contextul unei integrări 

profesionale. După prezentări, întrebaţi observatorii despre punctele pozitive ale prezentării şi 

punctele unei îmbunătăţiri viitoare, arătaţi de asemenea şi punctele unde s-a evoluat între prima 

prezentare şi această prezentare. Pentru a măsura şi evalua progresul fiecăruia. 

 

Notă: 

Nu ezitaţi să le cereţi tinerilor participanţi care tocmai s-au prezentat să își facă critica prezentărilor şi 

să-şi atenueze cuvintele dacă acestea sunt prea aspre. 

 
 

Amintirea instrucţiunilor: 
«pregătiţi o auto-prezentare pozitivă » (5 minute) folosind diversele ateliere oferite de către 

acest modul. 

 

Gândiţi-vă că: tonul, postura, modul de a vorbi despre cariera dvs., modul de îmbunătăţire a experienţei 

lui / ei (profesionale ŞI cele care nu au legătură cu munca) vă vor ajuta în activităţile de comunicare şi 

de gestionare a stresului... ca şi cum persoana ar fi fost la un interviu pentru locul de muncă şi persoana 

din faţa acesteia i-ar fi pus întrebări, «Spuneţi-mi vă rog despre dvs.. ..».  
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Săptămâna Subiect Detalii 

Săptămâna a 
patra: 

Activitatea 30 

Amintiri, Amintiri (30 
min): Stimă de sine şi încredere 
în sine (Vorbire,  
introspecţie, proiecţie în timp  
(viitor)) 

Materialele necesare: 

tablă, fetru, foi, pixuri  

Dezvoltarea activităţii: 

1 / Ca şi prim pas, ar fi de dorit un timp de relaxare. Încercaţi să fiţi calm, sunt recomandate un 

minim de confort, o atmosferă liniştită. 

2/ Invitaţi participanţii să-şi închidă ochii şi să uite adânc în memoria lor la un lucru când s-au simţit 

deosebit de apreciaţi (la şcoală, în familie, în timpul unei activităţi sportive, artistice sau altceva). 

3/ Apoi, conduceţi pe fiecare în a descoperi de ce s-au simţit aşa de mândrii şi / sau apreciaţi de alţii. 

Poate ar fi de folos unele întrebări: 

Înainte de situaţie, aţi fost motivat, pregătit, doritor? 

- Care a fost posibilul rol al oamenilor prezenţi? 

Care au fost semnele prin care aţi simţit că acesta a mers bine? 

4/ Invitaţi pe cei care doresc să împărtăşească amintirile lor 

5/ împreună, încercaţi să găsiţi motivele care au făcut acele momente amintiri bune, senzaţiile 

experimentate, şi rolul pe care l-au jucat cei prezenţi. Sintetizaţi 5 propoziţii despre acestea cum ar fi: 

«Când mi-am revenit, m-am simţit...» şi «pentru a  fi apreciat, am nevoie de ...” 

6/ Apoi cereţi participanţilor să se gândească în grupuri mici (3-4) şi să accentueze momentele pe care 

le-au trăit împreună (la pro-gram, modul). Cereţi-le să le descrie şi să le analizeze. 

7/ În final, cereţi-le să aleagă o situaţie din viaţa de zi cu zi şi să gândească împreună cum ar putea face 

ca acest timp să fie mai satisfăcător. 

 

Notă: 

Acest exerciţiu va duce la încheierea sesiunii 9 prin reamintirea participanţilor cu situaţii de viaţă că ei 

nu se pot conecta la conţinutul prezentului modul. 

Dacă ul crede că pentru grupul de împrumut acelaşi exerciţiu poate aduce o amintire rea când 

persoana s-a simţit subapreciată, umilită sau înjosită atunci acest exerciţiu va fi unul dificil.  
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Module 1: Auto-evaluare 

Foaia X: Evaluarea modulului 
 
 
Instructor 

 
 
 

Telefon 
 

Birou 

 
 

E-mail  
 

Orar  
 

Descriere:  

Scopul acestei sesiuni finale va fi acela de a evalua conţinutul modulului, cât şi schimbările şi aptitudinile dobândite de către participanţii la prezentul 
modul. Prima parte a sesiunii va fi consacrată efectuării testelor şi chestionarelor: testul privind stima de sine, testul privind strategiile de a face faţă 
situaţiei, chestionarele privind deprinderile de viaţă şi radarul de competenţe (ultimul va fi comparat cu primul).  

A doua parte a sesiunii (vreo 30 minute) va fi consacrată Evaluării conţinutului modulului cu ajutorul participanţilor. Va fi foarte important să reveniţi la 
participanţii în ceea ce priveşte cele patru aspecte distinctive ale modulului.  

Ţeluri:  

• Să evalueze deprinderile de viaţă dobândite de participanţii la modul  

• Pentru a evalua nivelul de stimă de sine şi de încredere în sine a participanţilor 

• Pentru a evalua conţinutul modului în funcţie de nevoile participanţilor  

Metodologie 

Metoda de învăţare: teste individuale 
 

Resurse: 

- “Instrumente program”: Sesiune instrumente 10 (p.2) 
- “Teste program”: Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 4 (p.13-19) + 
Trei luni mai târziu: 
- “Teste program”: Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 5 (p.20-26) + 
Şase luni mai târziu: 
- “Teste program”: Test 1 (p.1-3); Teste 2 (p4-5); Test 6 (p.27-33) 
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Evaluare: 
• Cum identificaţi factorii care determină încrederea în 
sine • Cunoaşterea auto-evaluării 
• Deţinerea aptitudinilor de comunicare 
• Cunoaşterea modului de gestionare a stresului 
• Cunoaşterea modului de luare a deciziilor şi de soluţionare a 
problemelor  
• Cunoaşterea modului de evaluarea sau testare a stimei şi încrederii 
în sine 



 
 

 
 
 
Săptămâna Subiectul Detalii 

Săptămâna 4: Timp de testare (1h30) Prima parte a sesiunii va fi dedicată efectuării testelor şi chestionarelor (anonim). 
Utilizaţi următoarele instrumente 

                                                                                                                                           • Testul referitor la respectul de sine 

                                                                                                                                                •  Test referitor la strategiile pentru a face faţă problemelor  

                                                                                                                                           •Chestionarul referitor la deprinderile de viaţă  

                                                                                                                                                   • Radarul competenţelor 

 
 
 
Săptămâna 4:      Evaluarea modulului de                  
                                 autoevaluare (30 min) 

 
 
 

Reveniţi cu participanţii asupra celor patru aspecte distincte ale modulului: 

- Conţinut: subiecte, învăţare, descoperiri etc. 

 - Animare: participare, metode şi tehnici etc.  

- Relaţii: mediu, spirit de echipă şi calitatea muncii în echipă etc.  

- Organizare: gestionarea timpului, echipamente, spaţiu etc.  

- Cum a fost realizat modulul? 

- Au obţinut satisfacţie, plăcere, interes? 

- Au fost participanţii implicaţi, au participat, au fost motivaţi? 

- Au fost bine organizaţi (durată, explicaţii etc.)? 

- Care au fost efectele modulului? 

- Cred participanţii că le poate permite conţinutul modulului să îşi schimbe anumite atitudini şi 
comportamente? 

- Care sunt beneficiile individuale şi colective ale modulului? 

- Va avea modulul dezavantaje sau efecte nedorite? 

- Se pot aduce îmbunătăţiri? Dacă da, ce se poate face? 

- Ce aspect ar fi trebuit să se abordeze prima dată? 

- Au fost puncte omise pe parcursul modulului? 

- Au participanţii si alte observaţii?  
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Cronologie: 
 
Cronologie: 
 
Coerenţă cu obiectivele 
proiectului: 
Pertinenţa instrumentelor: 
 
Relevanţa căii pedagogice: 
Efecte neaşteptate: 
 
Interacţiunea cu mediul din 
 afară: 
Elemente importante asupra 
cărora trebuie să se 
concentreze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timpul petrecut (20 de ore) pare adecvat  

Coerenţă bună. Tinerii simt că au progresat. Se simt confortabil cu modul în care au comunicat şi se simt mai puţin stresaţi. 

Sugestii făcute de participanţi: vorbiţi despre stilul dumneavoastră de viaţă. Majoritatea participanţilor au avut greutăţi la 
întoarcerea la ritmul zile de muncă. Poate ar fi interesant să se adauge acest nou subiect. 

Nu există observaţii  
 

Practica, jocul pe roluri şi jocurile educative sunt apreciate. 

Nu există observaţii  

 

Nu există observaţii  
Acest modul a jucat un rol important  în coeziunea grupului şi în dinamica grupului. 
Este importantă prelungirea acestui modul pe durata cursului de formare. 
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Recomandări  
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Modulul 2: Activităţi cheie 

Fişa XI: Înţelegerea pieţei muncii 

Formator Telefon 
 

Instituţie E-mail 
 

Program de lucru  
 

Descriere:  

Această parte a modulului „Stabilirea  şi dezvoltarea unui proiect de carieră” se ocupă de înţelegerea pieţei muncii de persoanele în căutarea unui loc de 

muncă. Adesea, constatăm faptul că acest concept de „piaţa muncii” nu este bine înţeles de persoanele active, cu atât mai mult de persoanele în căutarea 

unui loc de muncă care sunt, într-op anumită măsură, la marginea sistemului. 
 

Obiective:  

Obiectivul general:  
Pentru a ajuta la dezvoltarea unui proiect de carieră solid, acest modul vizează furnizarea unei bune înţelegeri a pieţei 

muncii şi a regulilor care o guvernează.  

Obiectivul specific:  
• Formarea reprezentării pieţei muncii de către participanţi. 

                • Oferirea unei bune înţelegeri a pieţei muncii, permiţând participantului să se concentreze într-un mod mai eficient asupra alegerilor şi 
abordărilor. 

          • Înţelegerea diverselor tipuri de contracte de muncă, permiţând participantului candidatului să îşi organizeze    
        corespunzător viaţa socială şi viitorul profesional. 

• Furnizarea participanţilor de informaţii personalizate, în acelaşi timp permiţându-le să beneficieze de 
schimbul reciproc de cunoştinţe în cadrul grupului.  
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Metodologie  

Cursul vizează să angreneze participanţii printr-o abordare participativă şi veselă, mai degrabă decât printr-o abordare transmisivă. 

Va consta dintr-o lecţie de grup amestecată cu exerciţii practice în care fiecare participant va ilustra propria reprezentare a lumii muncii.  

Resurse:  

Pentru a realiza sesiunea în mod corespunzător, va fi necesară o cantitate suficientă de reviste, foi de hârtie pentru realizarea blazonului, markere, foarfeci şi lipici.  
 

Exemple de tipuri de  contract pentru a fi arătate şi pentru a determina participanţii să citească.  
Încăperea trebuie să aibă un spaţiu cu mese, precum şi un spaţiu pentru împărtăşirea muncii realizate (scaune aranjate într-un cerc).  
 
Evaluare:  

Evaluarea competenţelor şi capacităţilor dobândite în cadrul modulului trebuie realizată în conformitate cu două criterii:  

• Relaţia cu munca şi percepţiile pieţei muncii  

• Dobândirea de competenţe şi cunoştinţe privind piaţa muncii (tehnice, sociale sau transversale) 

• Se va evalua capacitatea candidatului de a defini aşteptările de la piaţa muncii şi deţinerea cunoştinţelor corecte cu privirea la aceasta 
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Săptămâna Activităţi cheie Detalii 
 
+/- 1hr30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minute 

 

Identificaţi diversele concepte ale participanţilor privind 
piaţa muncii din convingerile, experienţele  
şi cunoştinţele lor. 

 
 
 

> Activitate practică: joc „Blazonul meu 
privind piaţa muncii » 

 
 
 
 
 

1/  Explicaţi moduri de găsire a locurilor de muncă pe o 
piaţă a muncii deschisă sau închisă. 

 

Piaţa muncii nu este o cutie închisă inaccesibilă, nici un spaţiu deschis  

uşor de pătruns. Sunt necesare informaţii clare şi concrete pentru  

a pregăti participanţii în mod corect şi pozitiv. 
 
 
 

Este bine să lucraţi cu reprezentaţia participanţilor pentru a le permite să îşi 
dezvolte înţelegerea şi conceptul de muncă şi piaţă a muncii corecte. 
Începând cu reprezentaţiile lor, este vorba despre demolarea unor 
stereotipuri privind anumite tipuri de munci. Obiectivul lucrului cu blazonul 
este de a încuraja o reflecţie a simbolismului mândriei inerent unui blazon. 

 
Teoretic, piaţa muncii ar trebui văzută ca un „sistem instituţional” care 
reglementează potrivirea ofertei cu cererea de forţă de muncă. Oferta vine 
din partea lucrătorilor, iar cererea cine din partea angajatorilor.  
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2. Detalii practice 

Anexe 
Exerciţiul cu blazonul 
 
 

1. Obiective  

- De a permite candidatului  căruia îi este dificil să se 
exprime verbal să utilizeze un instrument care 
încurajează creativitatea; 

- De a permite utilizatorului să ilustreze lumea muncii 
mergând direct la punctele esenţiale; 

- De a sugera utilizatorului un exerciţiu de auto-
reflecţie despre simbolismul mândriei inerent unui 
blazon. 

 
Blazonul este împărţit în cinci zone. 
Prima, pe titlu, va arăta motoul utilizatorului prin 
case se descrie piaţa muncii. 
Cele patru zone trebuie completate cu desene sau 
imagini luate dintr-o revistă. Fiecare imagine 
furnizează răspunsul la o întrebare. 
Mai jos sunt patru sugestii pentru întrebări. 
Întrebările pot fi modificate conform obiectivelor 
asistentului social. 
- Care sunt dificultăţile pieţei muncii în general? 
- Care sunt oportunităţile pe piaţa muncii în general? 
- Care sunt obstacolele personale în calea intrării pe 
piaţa muncii? 
- Care sunt punctele tari personale privind intrarea 
pe piaţa muncii? 
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Este important să arătaţi că: 

-  Tehnica artistică nu este relevantă pentru acest 

exerciţiu de prezentare; 

- Cuvintele scrise pot fi folosite numai pe titlu. 

 

Dacă exerciţiul este folosit într-o situaţie de grup, 

formatorul va ruga pe toată lumea să îşi arate 

bazonul. 

 

De preferabil, prezentarea muncii nu ar trebuie să fie 

făcută în ordine, participanţii trebuie să poată să 

vorbească liber. Odată ce prezentarea este finalizată, 

grupul va fi invitat să reacţioneze.  
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Modulul 2: Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect de carieră 
Foaia XII: Evaluarea capacităţilor şi a cunoştinţelor proprii 
 
 
Formator Telefon 
 

Instituţie E-mail 
 

Program de lucru  
 

Descriere:  

O etapă decisivă în stabilirea unui proiect de carieră, în efectuarea unei evaluări sau descoperirea competenţelor este un exerciţiu detaliat care atinge toate 
etapele istoricului vieţii candidatului. O evaluare a capacităţilor nu este permanentă, ci este o imagine realistă a progresului care va evolua  odată cu dobândirea 
de noi cunoştinţe prin viaţa profesională, socială şi personală a persoanei, fiind ceva dinamic, adaptabil şi personal.  
 

Obiective:  

Obiectivul general: descoperirea competenţelor poate iniţia un proces de reflecţie privind stabilirea unui proiect de carieră şi, în acelaşi timp, poate ajuta la 

elaborarea şi clarificarea nevoilor candidatului. De asemenea, evaluarea permite elaborarea unui portofoliu de competenţe, un document care rezumă 

toate experienţele, certificatele, titlurile, dovezile şi mărturiile utile care reflectă istoricul personal şi profesional al unui candidat. Acest document trebuie să 

identifice, să descrie şi să evalueze rezultatele învăţării (educaţionale şi de altă natură) şi competenţele personale şi profesionale.  

 

Obiectivul specific: De a inventaria cunoştinţele, know-how-ul şi capacităţile comportamentale ale candidatului; de a analiza aceste competenţe şi de a 

descoperi punctele tari şu punctele slabe pentru a le compara cu posibilităţile oferite de piaţa locală a muncii.  

 

Metodologie  
Interviu cu formatorul sau consilierul şi candidatul pentru a descoperi experienţele personale, sociale, educaţionale şi 
profesionale, în scopul de a crea un document care să cuprindă elementele zile care să scoată în evidenţă gama de 
competenţe.  
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Săptămâna Activităţi cheie Detalii 

Definirea «capacităţilor» 
 

Definiţia unei capacităţi: 
O capacitatea este definită ca abilitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe personale, sociale sau 
metodologice, aptitudini şi atitudini în situaţii de muncă sau învăţare şi pentru dezvoltarea 
personală sau profesională. 

 
Se vor lua în considerare trei tipuri de competenţe: 

 

Competenţe de bază: 
Acestea sunt definite ca fiind competenţele considerate esenţiale pentru o participare pe întreaga 
viaţă la societate: Scriere – Vorbire – Judecată – Citire, cunoaşterea orei, calculare, a avea o idee 
despre cantităţi şi unităţi de măsură. 

 

Competenţe sociale: 
Acestea sunt parte de dezvoltării autonomiei sociale, cum ar fi identificarea propriului rol, gestionarea 
propriei „mobilităţi”, identificarea surselor de informaţii etc 

 
Competenţe tehnice: 
Acestea sunt competenţe comportamentale în situaţii de muncă legate direct. 

 
Exemple: lucrul în echipă, planificarea şi organizarea muncii, respectarea regulilor de siguranţă şi 
igienă.  
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Anexa 1  
 
 
 
Portofoliul meu de competenţe  

 
 
 
 

Prenumele: …………………….. Numele:…………………….. 
 
 
 
În şcoală, ca parte a activităţilor mele, la locurile de muncă sau în timpul practicii de orice tip la care am participat, am dobândit competenţe. 
Portofoliul de competenţe este banca de memorie a oricăror experienţe proprii sociale, personale şi profesionale. Devine mai mare pe măsură ce acumulez mai multă experienţă la 
fiecare din aceste niveluri.  
 
Este un dosar care include certificatele, diplomele şi declaraţiile, dar şi mărturiile privind experienţa (din partea mea sau din partea altei persoane) care îmi reflectă drumul parcurs. 
 
Scopul unui portofoliu de competenţe este de a identifica, descrie şi evalua rezultatele mele în urma învăţării: experienţe de formare, personale, sociale şi 
profesionale.  
Graţie acestui portofoliu în permanentă evoluţie, voi putea:  

 
• Să îmi evaluez istoricul meu complet personal şi profesional 
• Să reflectez asupra direcţiei carierei şi să determin în ce domeniu aş dori să lucrez  
• Să câştig recunoaştere pentru ceea ce am acumulat prin experienţele proprii  
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Anexa 1  
 
Prezentarea propriei persoane: 
 
Mă prezint. 
 
Rezum istoricul meu personal, social, educaţional şi profesional: ……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Obiectivele mele profesionale în raport cu piaţa muncii:  
 

……………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………..  
FORMAREA MEA 
Tot ce am făcut 

Experienţele şi formarea utile:  
 

 

Perioada Denumirea experienţei Dacă este un curs de formare Dacă este cazul: declaraţia, certificatul, titlul sau 

sau cursului de formare denumirea şi adresa  diploma obţinută. 

instituţiei care l-a furnizat 
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Experienţa mea profesională 
 

Perioada Denumirea experienţei             Dacă este un curs de formare: 

sau cursului de formare            denumirea şi adresa instituţiei 

care l-a furnizat 

Domeniile specifice în care deţin cunoştinţe 1 

În tehnologii ale informaţiei şi birotică:  

Programul: …………… 2 
Utilizarea Internetului:………………. 

Altele:……………….. 3 

În limbi străine: 
Limba 1 :……….. 1. Postul deţinut – tipul de contract – durata contractului – descrierea postului 
Nivel (de bază, mediu, avansat) ………………….. 
• Citire: ………………….. 
• Scriere: ………………….. 
• Vorbire: ………………….. 
Limba 2:………… 2. Postul deţinut – tipul de contract – durata contractului – descrierea postului 
Nivel (de bază, mediu, avansat) …………………. 
• Citire: …………………. 
• Scriere: …………………. 
• Vorbire: …………………. 

3. Postul deţinut – tipul de contract – durata contractului – descrierea postului 
DOCUMENTELE MELE JUSTIFICATIVE …………………. 
Declaraţii, certificate, titluri, diplome …………………. 

………………….  
EXPERIENŢA MEA PROFESIONALĂ …………………. 
Stagii de practică, plasament, contracte de muncă, alte 
experienţe,… De la experienţele mele la competenţele mele 
 
TOT CE AM FĂCUT 
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Rezumat al sarcinilor îndeplinite pentru fiecare post. 
 

Competenţe 

Know-how Competenţe                                 Cunoştinţe 

comportamentale / calităţi 

1 
 
2 
 
3 

 
 

Tot ce am făcut 
Experienţe sociale şi personale 

 
 

Perioada Activităţi 

1 
 
2 
 
3 

 
 
Descrierea activităţilor/ rolului / responsabilităţilor 
1.………………… 
2. ………………… 
3. ……………….. 
 
Hobby-uri, timp liber, interese 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 

Viitorul meu profesional 
 

Şi acum ce voi face? 
 

Din formularele anterioare, faceţi o listă cu toate profesiile, posturile sau 
locurile de muncă pe care v-aţi dori să le accesaţi sau pe care credeţi că le-aţi 
putea accesa  

 
Profesii, posturi sau locuri de muncă  

 
 
 

Calităţile dvs.: experienţă, motivare, formare, calităţi, competenţe,... 
 
 
 
 

Cum v-aşi descrie proiectul dumneavoastră de carieră? 
 
 

Termen limită: …………… 
 

Paşi necesari pentru a-l îndeplini (formare, plasare la locurile de muncă, contacte,...) 
1.………………………………… 
2…………………………………. 
3…………………………………. 
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Tabel pentru ghidare:  
Studii şi cursuri de formare  

 

Şcoala primară Gimnaziu Liceu Învăţământ superior (universitate) Cursuri de formare 
* General * General *Licenţă 
* Tehnic * Tehnic *Master 
* Profesional * Profesional 

 
 
 

Locul  
 
 
 

Perioada  
 
 

Echivalenţă 
diplome /  
certificate  
 
 
 

Studii / cursuri 
de formare  

nefinalizate 
 

                                           Loc de muncă  
 
 

S-a ales orientarea 
sau nu?  

De ce?  
De către cine? 
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Tabel pentru ghidare:  
Experienţa profesională  

Experienţa profesională 1 Experienţa profesională 2 

 

Angajatorul 
 
 

Datele de început şi sfârşit 
 
 

Tip de contract/stare  
 
 

Funcţiile îndeplinite 
 
 
 

Cunoştinţele sau competenţele dobândite  

 
 
 

Motivul încetării contractului 
de muncă 
 

Aţi dori să mai aveţi acest tip  
de experienţă?  
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Tabel pentru ghidare:  
Experienţa în urma plasării / stagiului de practică  

Plasare / stagiu de practică 1 Plasare / stagiu de practică 2 

 

Locul 
 
 

Data şi durata  
 
 

Plasarea sau stagiul de practică  
în legătură cu studiile sau  
cursul de formare  

Propria iniţiativă 
 
 
 

Postul deţinut  
 
 

Cunoştinţele sau competenţele 

dobândite  

 

Aţi dori să mai aveţi acest tip 
de experienţă?  
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Tabel pentru ghidare:  
Activităţi care nu au legătură cu munca / muncă voluntară  

Activitate 1 Activitate 2 

 

Locul  
 
 

Data şi durata  
 
 

Propria iniţiativă 
 
 
 

Descrierea activităţii  
 
 
 

Cunoştinţele sau competenţele  
dobândite 
 
 
 

Aţi dori să mai aveţi acest tip de  
experienţă?  
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Tabelul dorinţelor mele 
 
 

Şi ceea ce pot să fac Şi ceea ce nu pot să fac 

 

Ceea ce îmi place să fac 
- - 

- - 

- - 

- - 

 

 

 

 

Ceea ce nu îmi place să fac - - 
- - 

- - 

- - 
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Modulul 2: Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect de carieră 

Foaia XIII Planificarea proiectului de carieră 
 
 
Formator Telefon 
 

Instituţie E-mail 
 

Program de lucru  
 

Descriere:  

Stabilirea unui plan de acţiune realist şi realizabil în perioada de timp (dedicată cursului) este crucială pentru punerea  adecvată în practică a proiectului 

de carieră al unei persoane. Scopul acestui modul este de a trece în revistă diversele aspecte care trebuie luate în considerare într-un astfel de plan şi de a 

furniza tânărului instrumentele pentru a-l realiza.  

Pe de o parte, modulul prezintă teoria a ceea ce considerăm a fi cei trei paşi principali indispensabili pentru planificarea unui proiect de carieră şi, pe de 

altă parte, pune în practică instrumentul „graficului de acţiune.  

 

Cele două module parcurse anterior (piaţa muncii şi evaluarea competenţelor) va ajuta participantul să se gândească la cariera sa  luând în considerare locurile 

de muncă oferite pe piaţa muncii şi priorităţile sale (conţinutul muncii, nivelul de responsabilitate, mărimea întreprinderii, programul şi locul de muncă etc...).  

Acest modul de formare a fost conceput în trei părţi:   

 

1. Perfecţionarea proiectului de carieră al unei persoane şi evaluarea relevanţei proiectelor enumerate 

2. Organizarea punerii în practică a proiectului de carieră ales 

3. Punerea în aplicare a graficului de acţiune 

Obiective:  

La sfârşitul modului, tânărul trebuie să poată să-şi planifice propriul proiect de carieră, să stabilească o listă de activităţi 

şi să le transpună într-o perioadă de timp.  
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Obiective specifice:  
• Capacitatea tânărului de a-şi perfecţiona şi alege propriul proiect de carieră  

• Capacitatea tânărului de a organiza punerea în practică a proiectului de carieră ales  

• Sublinierea sarcinilor de organizare implicate în proiect sau etapele succesive (de exemplu: pregătire, punere în practică şi evaluarea competenţelor) şi transpunerea 

„grafică” duratei fiecărei sarcini.  
• Furnizarea tinerilor „NEET” instrumentele necesare pentru stabilirea unui grafic de acţiune.  

 

Metodologie:  

Formatorul va începe fiecare parte cu o discuţie de grup. Punctul tare al acestei metode este determinarea participanţilor de a fi activi şi feedbackul acestora către formator cu 

percepţiile lor privind tipul diverselor faze.  

Odată ce se termină schimburile, formatorul va face o prezentare a elementelor teoretice. Informaţiile date în lecţiile teoretice se vor baza pe exemple concrete. Acestea vor fi 

clare, concise, concrete, practice şi direct utilizabile.  

Partea mai practică a cursului va fi dedicată graficului de acţiune. Formatorul va prezenta un număr de exemple de proiecte de carieră şi va invita participanţii, lucrând în 

grupuri mici, de a-şi imagina un grafic de acţiune.  
 

 Un purtător de cuvânt, din fiecare grup desemnat de colegii săi îl va prezenta. 

Ceilalţi participanţi vor evalua graficul şi vor expune toate aspectele pozitive sau negative pe care le consideră relevante.  
 
 
 
 
 
 
 

78  



 
 

 

 

 

 

 

 

Resurse  

Mai jos sunt prezentate o serie de instrumente pentru diversele teme, unele din acestea fiind descrise pe scurt în anexă:  

- Perfecţionarea proiectului de carieră şi evaluarea relevanţei proiectelor enumerate   
• Tabelul 1 care include următoarele puncte va ajuta tinerii „NEET” să definească proiectul personal:  

- Tipuri de medii profesionale (activităţi meşteşugăreşti, întreprinderi mici şi mijlocii, start-up-uri....) şi/sau sectoare de activitate 
- Postul/ funcţia 
- Sarcina principală pentru funcţie 
- Competenţele „NEET” (a se vedea evaluarea competenţelor)  
- Calităţile mele comparate cu cele ale altor candidaţi 
- Ce competenţe trebuie dobândite pentru a lua în considerare postul şi în ce mod pot fi acestea dobândite 

 
• Cercetarea locului de muncă. Explorarea acestui instrument va duce tinerii„NEET” la colectarea informaţiilor privind locul de muncă, competenţele necesare, cerinţele locului de muncă, 
naveta etc. Astfel, acesta va fi capabil să compare proiectul de carieră cu realităţile din teren şi să facă o evaluare mai concretă a nivelului de realism al proiectului.  

 
 
• Tabelul 2 pentru compararea şi evaluarea proiectelor de carieră (anexă)  

 
- Organizarea punerii în practică a proiectului de carieră ales 

• Schema pentru ajuta la descurcarea şi ordonarea activităţilor şi producţiilor care trebuie luate în considerare (anexă)  

- Stabilirea graficului de acţiune 
• Graficul de acţiune (anexă)  

 

Evaluare  

Se va evalua capacitatea tânărului de a stabili un grafic de acţiune  

Indicatori de rezultat:  
                • 9 din 15 tineri„NEETS” vor putea să stabilească un grafic de acţiune  

• 12 din 15 tineri„NEETS” vor putea să enumere acţiunile necesare pentru punerea în practică a proiectului de carieră 
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Perfecţionarea proiectului de carieră şi evaluarea relevanţei 
proiectelor enumerate   (durata: 1 oră) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Această fază are ca obiectiv ajutarea tânărului pentru a putea că determine 

unul sau mai multe proiecte de carieră care corespund cel mai bine profilului 

său. 

 

Mai concret, li se va explica modul în care: 

- să formuleze două sau trei proiecte ipotetice de carieră, 

- să le compare pentru a stabili avantajele şi dezavantajele şi  

- să aleagă dintre acestea proiectul care îl va urmări. 

 

Odată ce sunt prezentate proiectele ipotetice, formatorul va ajuta tânărul să le 

compare conform unui anumit criteriu legat de evaluarea personală şi de starea 

pieţei muncii. Această activitate îi va permite să înţeleagă modul de clasificare 

a proiectelor unele faţă de altele, dar şi să stabilească mediul de lucru sau 

sectorul de activitate cel mai atractiv pentru el. 

 

Pentru a rezolva aceste diferite puncte teoretice, formatorul va porni de la 

propuneri concrete de proiecte. Acesta va invita tânărul să investigheze locul 

de muncă pentru a colecta informaţii despre acesta, despre competenţele 

necesare, cerinţele locului de muncă, naveta etc. 

 

În principal prin utilizarea acestui instrument, tânărul va putea compara 

proiectul de carieră cu realitatea din teren şi va putea avea o idee mai bună cu 

privire la caracterul realist al proiectului. 
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Organizarea punerii în practică a proiectului de carieră ales (1 
oră) 

 
 
 
 
 
 

Pentru a putea spune cum au nevoie să-şi organizeze timpul, tinerii „NEET” trebuie  
să ştie ce trebuie construit sau produs. 
 
 Această etapă  arată tânărului „NEET” modul de defalcare a proiectului de carieră într-o  
serie de acţiuni care trebuie realizate. 
 
Acţiunile care trebuie realizate şi finalizate sunt enumerate de participanţi  
printr-o discuţie de grup. această discuţie le va permite să înţeleagă ce acţiuni  
să realizeze pentru a-şi îndeplini proiectul lor de carieră. 
 

Apoi formatorul va prezenta activităţile pe baza unui exemplu de proiect. 

 

 

Stabilirea graficului de acţiune (2 ore)) 

 
Formatorul va reveni asupra părţii teoretice a fiecărei activităţi enumerate.  
Pe scurt, acest lucru înseamnă că formatorul va prezenta tinerilor unul sau mai  
multe instrumente pentru a înţelege de unde să pornească pentru a-şi  
realiza proiectul. 
 
Această etapă va ajuta la evitarea asumării prea multor acţiuni de realizat.  
De asemenea,  le va furniza o privire de ansamblu a acţiunilor care trebuie  
realizate pentru a-şi gestiona mai bine timpul. 
Formatorul va sublinia importanţa planificării şi anticipării: mijloacele care  
trebuie mobilizate pentru a depăşi constrângerile care pot influenţa realizarea  
fără probleme a acţiunilor. 
Acest lucru nu va ajuta tinerii numai la realizarea activităţilor necesare într-un  
mod obişnuit, ci va contribui şi la îmbunătăţirea motivării lor. 
 
Apoi tinerilor li se va cere să stabilească un grafic de acţiune pe baza unui proiect  
de carieră sugerat de formator. 
 
Acest instrument va permite tinerilor să aibă o privire de ansamblu a proiectului  
lor de-a lungul timpului. 
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Anexă la documentele de lucru 
Schema etapelor proiectului  

 

 

Career project 
 
 
 
 
 
 
 
Carry out a skills Define the target 

assessement employers/firms/position 

 
 
 
 
 
 
 

Gather the tools Carry out interviews 

 
 
 
 

Information provided  
 in the job advert 

 
 
 
 

Informaţii de căutat  

înainte de scrierea 

scrisorii 
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Elaborarea CV-urilor Scrierea scrisorilor  

Proiectul de carieră 

Realizarea unei evaluări a 

competenţelor  
Definirea obiectivelor 

angajatori/firme/funcţie 

Colectarea instrumentelor 

Realizarea 

interviurilor 

Realizarea interviurilor 

Informaţii oferite într-un anunţ 

de angajare 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Tabel pentru evaluarea şi compararea proiectelor de carieră 
 
 
Criterii Proiectul 1 Proiectul 2 Proiectul 3 
 
 
Motivarea mea 
 
 

Priorităţile mele profesionale 
 
 

Cunoştinţele mele 
 
 

Experienţa mea 
 
 

Cât de dificil este accesul la  
un loc de muncă 
 

 

Atractivitatea pachetului 

salarial  
 
 
 

Se pot sugera şi alte criterii 
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• Grafic de acţiune (exemplu)  
 

Săptămâna     de la …    la …  
 
 
 
 
 
Poziţia Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 

 
 

Pregătirea 
• Informaţiile colectate privind  

activitatea şi postul  
• Contact  
 
 
 
 
 

Punerea în aplicare:  

• CV  

• Scrisoare de intenţie  

•  Utilizarea mijloacelor de transport în  

comun (ora recomandată de plecare, ora 

de sosire aşteptată, itinerariu recomandat)  

• Contact cu viitorul angajator 

• Pregătirea pentru interviu 

 

 
 
 

Urmarea aşteptată 
 
 
Activitatea rezultată 
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Modulul 2: Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect de carieră  

Foaia XIV Scrisoare de intenţie şi CV-ul  
 

Formator Telefon 
 

Instituţie E-mail 
 

Program de lucru  
 
 

Text  

Dezvoltarea şi implementarea unui proiect profesional – Pregătirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie care să prezinte competenţele generale şi 

specifice în legătură cu domeniul de intervenţie.  
 

Descriere:  

Modulul se referă la prima zi pentru o durată totală de 1 oră.  

Obiective:  

Modulul se referă la crearea unui CV de tip Europass considerat în prezent cel mai folosit instrument pentru mobilitate şi căutarea unui loc de muncă. Modelul Cedefop a fost 

revizuit din 2012, în ceea ce priveşte aspectul său grafic, atât asupra aspectului grafic cât şi în ceea ce priveşte conţinutul, pentru a-l face mai uşor de completat, de citit şi 

pentru a urmări competenţele şi cunoştinţele dobândite în contexte diferite şi dificil de documentat (învăţare formală şi informală).  
 
Este recunoscut faptul că toate experienţele neprofesionale ocupă un loc important, dar care contribuie la dezvoltarea aşa-numitelor „deprinderi de viaţă” necesare pentru 

accesarea locurilor de muncă şi transversale pentru orice profil profesional. Voluntariatul, participarea la grupuri sau asociaţii, obţinerea de premii, publicarea articolelor 

academice şi neacademice contribuie la definirea profilului care se doreşte a fi utilizat în activitatea profesională.  
Obiectivul general al modulului este reflecţia asupra studiilor cuiva, cursurilor de formare şi asupra educaţiei, precum şi asupra experienţei profesionale care vor fi 

transferate clar şi complet în document.  
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Obiectivele specifice, cunoaşterea acestui instrument, a părţilor sale componente şi, deci, o ghidare clară şi oportună privind compilarea căii unei persoane către 

prezentarea propriei  persoane şi a propriilor competenţe.  
 
Acesta va fi însoţit de o scrisoare de intenţie care nu reprezintă numai rezumatul profilului unei persoane, ci, mai presus de orice, o descriere succintă, însă eficientă, a propriilor 

aşteptări şi obiective profesionale.  
 

Metodologie  

Curs teoretic  
 

Resurse:  
Noul CV Europass care va fi descărcat de pe pagina dedicată a portalului european  

Exemple de scrisori de intenţie 
Panou  / tablă albă  
PC – Video proiector – conexiune la Internet  

 

Evaluare:  
Pentru a obţine datele de evaluare eficiente din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi, deci, pentru a produce un raport care evaluează valoarea educaţională a 
cursului de formare urmat, impactul asupra participanţilor, posibilităţile de multiplicare, este necesar ca fiecare partener să administreze şi să dobândească în cadrul 
unicului modul următoarele instrumente de evaluare special elaborate de Cooperative Atlante: 
- chestionare de satisfacţie conform instructorilor pentru modulele individuale în modalitatea de curs teoretic / laborator/mentorat/activităţi în cadrul companiei; 
- chestionare de satisfacţie conform instrumentelor pentru informaţii, promovarea căii; 
- chestionare de învăţare cu întrebări închise şi deschise pentru fiecare modul (la sfârşitul unei activităţi sau la începutul activităţii următoare); 
- raportul elaborat de către instructori pentru fiecare participant, în Jurnalul Modului, cu accent asupra competenţelor transversale exprimate de studenţii, individual 
(spirit de echipă, atitudine proactivă) şi asupra vocaţiilor manifestate în sectoarele economice, răspândirea valorilor etice şi a spiritului cetăţenesc activ; 
- interviu motivaţional cu  studenţii care ar trebui să-şi exprime criticile, în timp ce realizează toate activităţile cursului de formare pentru a împiedica devierea de la 
calea urmată; 

- sondaj telefonic sau contact personal pentru a verifica devierea de la calea urmată a tinerilor NEETS la 60 de zile de la finalizarea cursului de formare.  
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Săptămâna Ore Subiectul Detalii 

(30’)  Instrucţiuni privind elaborarea CV-ului şi prezentarea                    Obiectivul specific va fi de a reconstrui elementele de bază ale CV-ului  

unor exemple în format Europass (1) 

(1): Instrucţiuni privind secţiunile şi modul de completare; prezentarea unor exemple 

 
 
 

 

(30’) Elaborarea scrisorii de intenţie şi prezentarea unor                         Obiectivul specific va fi de a reface  elementele de bază ale scrisorii de  

Exemple concrete intenţie(2): 
- Titlul; 
- modul de începere şi încheiere a documentului; raportat la caracteristicile 
specifice ale companiei ţintă (produse, mărci prestigioase, expansiunea pe piaţă 
etc.) sau la caracteristicele personale interesante pentru companie; 
- descrierea motivelor şi motivărilor pe care se bazează cererea privind locul de 
muncă; 
- verificarea textului din punct de vedere gramatical şi al sintaxei.  
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Anexa 1 Curriculum vitae în format Europass  
 
INFORMAŢII PERSONALE Înlocuiţi cu Prenumele şi numele 

 
[Toate rubricile din CV sunt opţionale. Eliminaţi orice rubrică goală.]  

Înlocuiţi cu numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal ţara  
Înlocuiţi cu numărul de telefon [Iconiţă] Înlocuiţi cu numărul de telefon mobil  
Scrieţi adresa de e-mail  
Scrieţi pagina (paginile) de internet personală (personale )  
Înlocuiţi cu tipul de mesagerie instantanee  
Înlocuiţi cu contul (conturile) de mesagerie  
Sexul – Menţionaţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitate -  menţionaţi naţionalitatea (naţionalităţile) 

 
 
 
 
 
 
LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE DEPUNE 

CEREREA  

POSTUL / LOCUL DE MUNCĂ PREFERAT  

 
 
 
 
 

Înlocuiţi cu locul de muncă pentru care se depune cererea / postul / locul de muncă 

preferat / studiile pentru care se depune cererea (eliminaţi rubricile nerelevante din 

coloana din stânga) 

 

 

 

 

[Adăugaţi rânduri separate pentru fiecare experienţă în 

parte. Începeţi cu cea mai recentă.] 

STUDIILE PENTRU  CARE SE DEPUNE CEREREA 

 
 
 
 
 
 Înlocuiţi cu datele (de la - la) 

 
 
 
 

 
 
- Înlocuiţi cu ocupaţia sau poziţia deţinute  
- Înlocuiţi cu denumirea angajatorului şi localitatea (dacă sunt relevante, adresa 
completă şi pagina de internet) 
- Înlocuiţi cu principalele activităţi şi responsabilităţi 
- Activitatea sau sectorul - Înlocuiţi cu tipul de activitate sau sectorul  

 

 

 

[Adăugaţi rânduri separate pentru fiecare experienţă în parte. 

Începeţi cu cea mai recentă.]  
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Înlocuiţi cu datele (de la – până la) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înlocuiţi cu calificarea acordată 

 

 

 

 

 

 

 

Înlocuiţi cu nivelul EQF  

(sau altul) dacă este relevant  

 

 

 

 

 

 

 

[Eliminaţi orice rubrică goală.]  

 
 - Înlocuiţi cu instituţia educaţională sau care a furnizat cursurile de 
formare şi localitatea (dacă este relevant, ţara) 
- Înlocuiţi cu o listă a principalelor subiecte parcurse sau competenţe 
dobândite  
- Înlocuiţi cu competenţele dumneavoastră de comunicare. Specificaţi  
în ce context au fost acestea dobândite. Exemplu: 
- Bune competenţe de comunicare dobândite pe parcursul 
experienţei mele în calitate de director de vânzări  

 
 
 

Limba maternă Înlocuiţi cu limba maternă 
 

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 
 
Ascultare Citire Interacţiune Exprimare 

orală scrisă 
 

Înlocuiţi cu limba străină  

Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul 

Înlocuiţi cu denumirea certificatului de competenţă lingvistică. Introduceţi nivelul dacă îl cunoaşteţi  .  

 

Înlocuiţi cu limba străină Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul Introduceţi nivelul 

Înlocuiţi cu denumirea certificatului de competenţă lingvistică. Introduceţi nivelul dacă îl cunoaşteţi  .  
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Aptitudini de organizare / Exemplu: 
manageriale Înlocuiţi cu aptitudini de organizare  / manageriale ale dvs. Specificaţi 

în ce context au fost dobândite acestea.  
 
Exemplu: spirit de conducere (responsabil la momentul actual pentru o echipă de 10  

oameni)  
 
 
 
 
Aptitudini aferente locului de  
muncă   Înlocuiţi cu orice aptitudini aferente locului de muncă care nu au fost listate 

în altă parte. Specificaţi în ce context au fost dobândite acestea.  

 

Exemplu:  

Foarte bună cunoaştere a proceselor privind controlul calităţii (care la  

momentul actual este responsabil pentru auditul de calitate)  

 
 
 
 

Competenţe informatice Înlocuiţi cu competenţele informatice ale dvs. Specificaţi în ce context  

au fost dobândite acestea.  
 

Exemplu:  

O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™.  
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Alte aptitudini Înlocuiţi cu alte aptitudini relevante care nu au fost menţionate.  

Specificaţi contextul în care au fost dobândite acestea. 
 
Exemplu 
Dulgherie 

 
 
 
 

Permis de conducere Specificaţi  categoria (le) permisului de conducere. 
 
Exemplu: 
B 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Onoruri şi premii 

Adeziuni 

Referinţe 

 
Înlocuiţi cu publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminariile, 

onorurile şi premiile, apartenenţele, referinţele relevante. Îndepărtaţi titlurile 

care nu sunt relevante în coloana din stânga.  

Exemplu de publicare: 

- Cum să scrieţi un CV de succes, New Associated Publishers, Londra, 2002. 

Exemplu de proiect: 

- Noua bibliotecă publică a lui Devon. Arhitectul principal  

responsabil pentru proiectarea, producerea, ofertarea şi supravegherea  

construcţiei (2008-2012). 

Înlocuiţi cu lista de documente anexate la CV-ul dvs.  

Exemple: 

- copii ale diplomelor şi calificărilor; 

- recomandări cu privire la angajare sau la locul de muncă;  

- publicaţii sau cercetare.  
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Anexa 2 Scrisoarea de intenţie  
 
Cum să scrieţi o scrisoare de intenţie eficientă 

I Instrucţiuni pentru pregătire 
 
Părţile componente 

• Expeditor;  
• Destinatar;  
• Locul şi data;  

• Scopul scrisorii;  
• Conţinutul 
• Formula de încheiere a textului 
• Semnătura  

 

Caracteristicile care vor fi respectate 
 

• Claritatea şi simplicitatea fontului şi a formatării textului 
• Gramatică corectă şi sintaxa corectă a exprimării 
• Atenţie la detalii 

• Descriere succintă a propriei persoane şi onestitate în prezentarea aptitudinilor şi cunoştinţelor personale 
• Ton prietenos (fără exagerare) dar politicos şi profesional, original şi diferit pentru fiecare aplicaţie şi nerepetitiv şi banal.  
Elementele care vor fi incluse 
• Expeditorul: detalii personale şi detalii de contact  
• Destinatar: Titlul cu data şi funcţia persoanei responsabilă din cadrul societăţii 

• Locul şi data: oraşul de unde se scrie scrisoarea de intenţie de către persoană şi data  
• Obiectul, în care se inserează o referinţă la un anunţ publicitar specific la care răspunde persoana, aplicaţie independentă şi în acest caz indicaţi «auto-
desemnarea în vederea angajării» sau «trimiteţi CV-ul».  
• Cuprinsul scrisorii:  
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Prezentaţi-vă motivând trimiterea documentului, făcând referire la orice anunţ publicitar la care răspunde persoana şi inserând elementele folositoare ale 
societăţii / organizaţiei care confirmă faptul că acestea au fost documentate;  
 

Descrieţi pe scurt, dar într-o formă clară şi discursivă formarea academică şi profesională proprie specificând cerinţele şi subliniind abilităţile specifice profilului şi 
funcţiei dorite  

 

• faceţi referire la orice experienţă extracurriculară care subliniază dezvoltarea aptitudinilor transversale cum ar fi comunicarea, abilitatea de a lucra în cadrul unei 
echipe, soluţionarea problemelor, gestionarea timpului şi gestionarea stresului;  

• manifestaţi-vă interesul, dorinţa de a aprofunda cunoştinţele «reciproc » printr-un interviu motivaţional;  
• manifestaţi-vă dorinţa de a vă deplasa sau muta în altă localitate.  
• formula de încheiere a textului şi salutări.  
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Modulul 2: Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect pentru carieră 

Foaia XV Practică pentru interviul de angajare  
 

Instructor Telefon 
 

Instituţie E-mail 
 

Orar  
 
 

Descriere:  

Candidaţii nu sunt niciodată pregătiţi suficient pentru un interviu de angajare, în ciuda faptului că acesta este cel mai important pas component 
în a găsi un loc de muncă. Faptul este că prima impresie pe care o arătaţi angajatorului este determinantă în alegerea cu privire la recrutare a 
acestora.  
Nu este nicio formulă magică. Cu toate acestea, prin dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice, putem să punem în fruntea discuţiei 

competenţele candidaţilor şi să evităm ca aceştia să facă anumite greşeli şi să crească şansele lor de obţine un loc de muncă.  
 
Prin urmare prezentul modul va oferi tinerilor ‘NEETS’ o bază teoretică şi practică referitoare la «Modul de a face un interviu de angajare bun». Pentru  
realizarea acestui lucru, prima parte a prezentului modul va fi consacrată inventarierii aspectelor teoretice ale unui interviu de angajare. Este 
foarte important pentru un candidat să fie conştient de cerinţele angajatorului, cât şi de diferitele tipuri de interviuri  la care vor fi supuşi. 
Această primă parte va include de asemenea şi o componentă teoretică cu privire la pregătirea candidatului.  

 
Prin urmare acest modul de instruire va consta din trei părţi:  

1. O componentă teoretică care este împărţită în trei părţi (1hr30)  
1.1. Definirea scopului unui interviu de angajare: (10 minute)  
1.2. Diferitele tipuri de interviuri şi teste: (30 minute)  
1.3. Pregătirea candidatului: (50 minute)  
2. Simulare (muncă în grup) (1hr)  

3. Simularea unei situaţii reale din viaţă şi feedback (1hr30)  
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Obiectivul general  

Ţelul prezentului modul este ca tânărul ‘NEET’ să adopte conţinutul teoretic şi să-l aplice în timpul 
exerciţiilor practice.  

Obiectiv specific:  

Până la finalul modulului, tânărul ‘NEET’ va putea:  

• Stabili ţelurile şi aşteptările angajatorului 
• Obţine informaţii cu privire la angajator şi locul de muncă pe care îl oferă 
• Aborda diferitele tipuri de interviu 
• Prezenta toate documentele necesare pentru un interviu 
• Să se pună într-o lumină bună pentru interviul de angajare 

• Furniza răspunsuri clare şi precise la întrebările puse  
• Stabili o listă a calităţilor şi defectelor lor vizavi de locul de muncă pe care îl caută 
• Oferi referinţe  
• Urmărirea interviului  

 

Metodologie  

Teoria care se învaţă aici are drept scop pregătirea mentală a candidatului pentru realitatea unui interviu de angajare. Este vorba de a face faţă la toate 
posibilităţile care ar putea rezulta înainte, în timpul şi după interviul de angajare. Însă aceasta se referă, şi aceasta este şi cea mai importantă parte, la 
echiparea acestora cu instrumentele necesare pentru a le oferi cea mai bună şansă atunci când se vor confrunta cu viitorul lor angajator.  
 
Cea de-a doua parte este despre învăţare. Această parte a cursului este realizată din interviuri de angajare pe grupuri. Ţelul iniţial este acela de a uşura 
pentru tinerii ‘NEETS’ situaţia unui interviu de angajare prin a le permite să exerseze. În timpul exerciţiului (40 minute) tuturor participanţilor li se va 
solicita să-şi evalueze colegii, să examineze punctele forte şi punctele slabe personale cât şi cele ale celorlalte persoane. O idee pentru acest exerciţiu ar fi 
aceea de a arăta o înregistrare video şi a ruga participanţii să identifice un interviu «bun» de unul «rău» (în jur de 20 minute).  
 
Partea finală va fi aceea de a pune tinerii ‘NEETS’ într-o situaţie din viaţa reală şi de a le evalua. Pentru acest exerciţiu, este nevoie de 2 persoane din 
exterior pentru a administra exerciţiul candidaţilor, pentru aproape 5 minute fiecare. Ultimul va primi apoi feedback de la persoana care i-a intervievat. 
Tinerii ‘NEETS’ care nu fac parte din primul grup care susţine interviurile vor fi informaţi pe scurt de către Instructor cu privire la viitorul lor interviu. Odată 
ce sesiunea s-a încheiat, va exista o sesiune de întrebări şi răspunsuri în cadrul grupului care va dura 20 minute.  
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Resurse:  

Instructorul îşi va întemeia cursul pe instrumentele ce au fost dezvoltate anterior în jurul teoriei actuale de interviuri de angajare. Instructorul va înmâna 
fiecărui participant un dosar care conţine toate elementele esenţiale ale conţinutului sesiunii teoretice.  

Instructorul trebuie, de asemenea, să deţină un laptop şi un material video pentru a arăta 
exemple de interviuri de angajare. Instructorul va da dovadă de inventivitate cu privire la utilizarea 
oricărui material video existent.  
 

În vederea realizării elementului practic pentru cea de-a treia sesiune, vor fi necesare alte două persoane, fie din lumea afacerilor fie de la o agenţie privind 
ocuparea forţelor de muncă. Sala trebuie să aibă suficiente mese şi este de preferat ca acestea să fie dotată cu un proiector.  
 

Evaluare:  

Evaluarea se va face cu privire la abilitatea participanţilor de a pune în practică cunoştinţele teoretice pe care le-au dobândit.  
 
Tânărul/a ‘NEET» trebuie să poată îndeplini cerinţele prevăzute în documentul de feedback (a se vedea Anexa 1). Evaluatorii, care sunt calificaţi în materie de interviuri 
de angajare, vor face propria lor evaluare cu privire la progresul candidaţilor. Se va acorda un punctaj de la 1 la 4 a domeniilor listate în  document.  
Aceste rezultate vor fi transmise apoi Instructorului, care se va asigura că aceştia vor contacta candidaţii pentru a-i întâlni şi vor sublinia aspectele cărora vor trebuie 
să le acorde atenţie în timpul interviului lor de angajare.  

1: Candidatul nu este deloc pregătit pentru interviul de angajare 
2: Există foarte multe lacune de completat  
3: Încă există câteva lacune de completat dar, per total, candidatul este pregătit  

4: Candidatul este pregătit, performanţa acestuia a fost aproape de perfecţiune 
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Săptămâna Activităţi cheie Detalii 

1hr30 Învăţare teoretică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 
 
 
 
 
 

1hr30 

Prezentare PowerPoint. 
Realizarea unui dosar pentru participanţi care conţine toate elementele de teorie cheie. 

1. Teorie (1hr30) 
 

1.1 Definirea scopului unui interviu de angajare: (10 minute) 
Instructorul va încadra în context scopul unui interviu de angajare şi aşteptările angajatorului 
din partea unui potenţial angajat. 
Practic, Instructorul va explica relaţia dintre angajator şi angajat 

1.2 Diferitele tipuri de interviuri şi teste: (30minute) 
Diferitele stiluri de intervievare 
• Interviul clasic între patru ochi (faţă în faţă sau la telefon)  
• Interviu efectuat de către un grup de persoane 
• Interviu colectiv 
• Interviu în serie  
• Interviu pentru slujbe temporare 

 
Instructorul va sublinia toate formele de interviuri care sunt utilizate. Ea / el va trebui să le descrie şi 
să le compare astfel încât candidaţii să obţină o vedere de ansamblu a diferitelor tipuri de interviuri 
cu care se pot confrunta şi să îi pregătească pentru acestea. 

 
Tip de test 

• Teste de recrutare psihologice / psihometrice 
• Teste referitoare la cunoştinţe  
• Teste privind aptitudinile  

În ceea ce privesc testele, Instructorul va explica diferitele tipuri de teste care sunt utilizate pe piaţa 
muncii. Ea/el va furniza candidatului toate informaţiile legale necesare. Viitorii angajaţi trebuie să fie 
informaţi cu privire la drepturile lor în legătură cu orice chestionar pe care îl completează, dar şi cu 
privire la întrebările pe care un angajator poate sau nu poate să le pună.  

 

97  



 
 

 

 

 

 

 

Săptămâna Activităţi cheie Detalii 

1.3 Pregătirea candidatului: (50 minute)  

Partea teoretică finală a lecţiei este aceea la care Instructorul va petrece cel mai mult 
timp. Este vorba despre aspectele de bază ale unui interviu de angajare.  
• Înainte de interviu 
• În timpul interviului 

Prima aplicare practică a 
cunoştinţelor teoretice  

dobândite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaţie din viaţa reală şi 
feedback 
 
Întrebări şi dezbaterea 
răspunsurilor 

• După interviu, şi cum să citiţi un contract de angajare 
 
 

40 minute de activitate în grup (activităţi). 
20 minute video + feedback participant. 

 
2. Sesiune de instruire practică 1: Muncă în grup (1hr) 

 
Două persoane din exterior + Instructorul (1h10). 
Evaluarea feedback-ului va fi predată Instructorului care va fi responsabil pentru a 
raportarea acestuia către participanţii în sesiuni individuale faţă în faţă. 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri (20 minute). 

 
3. Instruire practică 2 : Simularea unei situaţii din viaţa reală şi feedback (1hr30) 

 
Simularea unei situaţii din viaţa reală şi feedback 1hr10 
Întrebări / răspunsuri 20 minute  
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Anexa 1  
Document feedback  

NOTĂ privind aspectul fizic şi îmbrăcămintea:  
 
 
 
 
 
 

Nota cu privire la limbaj corporal: modul de aşezare, de prezentare, strângerea mâinilor, distanţa unde vă aşezaţi, etc. …:  
 
 
 
 
 
 
 

NOTA de prezentare a candidatului:  

Cereţi candidatului un sumar scurt al istoricului lor la zi şi motivul pentru prezenţa de astăzi.  
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii (ce iasă în evidenţă?)  
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NOTA privind claritatea şi calitatea CV-ului   (observaţii, lacune în CV, etc.):  
 
 
 
 
 
 
 

NOTA cu privire la aşteptările de la funcţia dorită:  

• Care sunt funcţiile dorite?  

• Care sunt aşteptările în materie de carieră în relaţie cu funcţia (funcţiile) dorite?  
• Aţi accepta posturi pe termen scurt? (dacă aceasta este o poziţie temporară)  
• Care sunt aşteptările salariale ale dvs.?  
• Care sunt aranjamentele de muncă pe care le căutaţi?  
• Preferaţi să lucraţi singur sau ca şi parte a unei echipe? De ce?  

• Care sunt Ţelurile dvs. personale? Care ar fi slujba dvs. ideală?  
 

Claritatea şi precizia aşteptărilor / Ţelurilor?  
 
 
 

Credibilitatea aşteptărilor?  
 
 
 

Concordanţa dintre cerinţele şi aşteptările programului de lucru /schimburi?  
 
 
 

Disponibilitate?  
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NOTA privind competenţele pentru poziţie:  
 

• Conform punctului dvs. de vedere, care sunt calităţile necesare pentru realizarea activităţii?  
• Care sunt calităţile dvs. pentru post (posturi)? + experienţa de viaţă sau muncă – cu o explicaţie a  

calităţilor prezentate.  
• Care sunt competenţele dvs. în legătură cu funcţia (funcţiile)?  
• Aţi putea să ne spuneţi despre stagii sau experienţe în legătură cu funcţia (funcţiile)?  

• Referinţele dvs.?  
• Puteţi descrie o zi tipică de lucru referitoare la angajarea dvs. anterioară?  
• Puteţi lista trei defecte + 3 calităţi cu explicaţii (trebuie să puteţi ilustra calităţile şi defectele 
listate folosind exemple din experienţa de viaţă / muncă anterioară) ?  
• De ce ar trebui să vă alegem pentru acest post?  

 

Pozitiv Negativ 
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NOTĂ privind disponibilitatea:  
 

• Care ar fi cea mai devreme oră când aţi putea începe dimineaţa?  
• Care ar fi cea mai târzie oră până la care sunteţi pregătit să lucraţi?  

• Aţi fi pregătit să lucraţi şi în perioada pauzelor existente din sistem?  
• Care este disponibilitatea dvs. pentru a lucra în timpul week-end-ului?  
• Aveţi copii? Dacă da, care sunt aranjamentele dvs. pentru îngrijirea copiilor, creşă, îngrijire după 
programul şcolar, în cazul îmbolnăvirii copilului (copiilor) dvs.? Care este perioada?  
• Sunteţi posesorul unei maşini?  
• Dacă vă deplasaţi cu autobuzul, care ar fi cea mai devreme oră când puteţi lua autobuzul pentru a ajunge la muncă?  
• Dacă folosiţi transportul public, care sunt posibilele zone pentru dvs.?  
• Care sunt pentru dvs. orele acceptabile de navetă?  

 

Pozitiv Negativ 
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Modulul 2: Stabilirea şi dezvoltarea unui proiect de carieră 

Foaia XVI Implementarea unei reţele de căutare a unui loc de muncă: o reţea relaţională şi o reţea de pe internet  
 

Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Text:  

Dezvoltarea şi implementarea unui proiect profesional – Implementarea unei reţele de căutare a unui loc de muncă: o reţea relaţională şi o reţea pe internet  
 

Descriere:  

Modulul se referă la activităţi pentru un total de 1 oră  
 

Obiective:  
Modulul are drept scop să furnizeze studenţilor noţiuni de cunoaştere a principalelor site-uri pentru căutarea unui loc de muncă  şi a 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice care furnizează servicii informaţionale,(consiliere pentru îndrumarea persoanelor, însoţire la locul de 
muncă, suport antreprenorial) care se angajează pe acest teritoriu să potrivească oferta şi cererea de muncă; informaţii cu privire al modul de 
lucru al acestora, modul de aplicare online sau direct pe un site şi modul de trimitere a aplicaţiilor de încadrare în muncă ca răspuns la anunţuri 
sau aplicare independentă.  
 
Se va acorda o atenţie specială Planului de garanţie pentru tineri de la conceperea acestuia la nivel european la implementarea acestuia în cadrul 

statelor membre ale Uniunii, cu ajutorul studiului cu privire la modul în care puteţi adera prin portalurile naţionale şi regionale sau direct adresându-vă 

Serviciilor de ocupare a forţelor de muncă, facilităţile disponibile, cu privire la serviciile oferite, competiţiile şi notificările active.  
 
Metodologie  

Discurs  
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Resurse:  

Flipchart / tablă albă 
PC - Video proiector – conexiune la internet  

Formulare de înregistrare şi de răspuns la anunţurile de recrutare şi aplicaţie independentă  
Lista cu site-urile utile pentru căutarea unui loc de muncă  

Evaluare:  

Pentru a obţine date de evaluare eficiente din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi prin urmare producerea unui raport care evaluează valoarea educaţională a formării efectuate, impactul cu 

privire la utilizatorii care participă, prospectele pentru reproductibilitate, este necesar ca fiecare partener să administreze și să dobândească modulul de formare unic ca urmare a instrumentelor de 

evaluare care au fost pregătite special de Cooperative Atlante:  
 
- Chestionare privind satisfacţia conform profesorilor pentru module individuale în modul de discurs;  
- Chestionar de învăţare în întrebări închise sau deschise pentru fiecare modul (la sfârşitul activităţilor sau la începutul celei viitoare);  

 
 

Săptămâna Activităţi cheie Detalii 
 
Ghid cu privire la entităţile  

publice şi private care  

oferă servicii de îndrumare  

pentru ocuparea forţei de  

muncă pentru tinerii 

şomeri/şomeri 

 
 

Focus pe Planul de Garanţie 
pentru Tineri  

 
Activităţile şi serviciile furnizate în materie de ocuparea forţei de muncă de către Centrele de informare pentru  

tineri, publice şi private, etc. vor fi descrise studenţilor  (Societăţilor interimare, birourile de informare,  

Instituţiilor de formare, sindicatelor comerciale, asociaţiilor...) cu ajutorul unui ghid interactiv la site-urile de  

referinţă. 

 

Studenţilor li se vor furniza toate informaţiile relevante cu privire la programele, iniţiativele, serviciile de 

informare, formarea personalizată şi stimulentele care sunt oferite la nivel naţional cât şi la nivel regional în 

cadrul planului de oferire de oportunităţi pentru îndrumare, formare şi plasare a forţei de muncă pentru 

tineri. 

 
De la primire şi până la preluarea următoarei activităţii de profil personalizate cu formalizarea aşa-numitei activări  
de pact care va fi realizată în centrele de încadrare a forţei de muncă
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Modulul 2 Dezvoltarea şi implementarea unui proiect profesional 

Foaia XVII Întâlnire cu specialiştii «opţional»  

Instructor: Valerio Padurano                                                                   Telefon: +390984/467675 

 

Birou: Sediul de formare Promidea Social Coop. Rende (CS) E-mail: v.paduano@promidea.com  

 – n. 2/4 companies                                                                                                   s.bozzo@promidea.com 

                 Orar: 4h30 Ore birou:  9:00 – 13:00 – 14:00 – 18:00 
 
Text:  
 
Dezvoltarea şi implementarea unui proiect profesional  - Întâlnire cu specialiştii la locul lor de muncă sau la locaţia pentru stagii Descriere:  
Unitatea educaţională organizează întâlnirea cu specialiştii în clasă şi la locul de muncă sau în timpul zilelor de formare practică şi pe teren, şi aceasta le va fi 
dedicată:  

• 6 ore de formare teoretică şi practică  
• 2 zile în cadrul societăţii 

Ţeluri:  
 
1. Transferul către participanţi a descrierii misiunii şi viziunii societăţilor care sunt implicate în activităţile de instruire pentru a facilita intrarea acestora în 
sfera activităţilor* practicii comerciale;  

2. Încurajarea participării active a studenţilor cu întrebări şi solicitări din partea martorilor cu privire la chestiunile de interes în legătură cu o posibilă ieşire din 
condiţia Neets, angajarea şi începerea activităţilor în cadrul unei întreprinderi autonome.  

3. Simularea interviurilor de selecţie printr-un schimb de roluri  pentru a evalua abilitatea studenţilor de a propune şi de a aloca propriul lor profil, 

profunzimea motivaţiei acestora, capacitatea de gestionare proprie la nivel tehnic în vederea plasării într-un context de muncă specific;  
 
4. Testarea programului educaţional al acestuia direct în cadrul societăţii.  
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Metodologie  
 
Martori privilegiaţi   

Participare activă  

Interviuri de simulare în jucarea unui rol  
 

Resurse:  
 
Grilă de întrebări deschise pentru interviurile de selecţie cu grila de observare cu privire la dinamica relaţională şi aspecte legate de conţinut Cadru pentru 
simularea unui interviu pentru loc de muncă pregătit la instruirea în clasă sau într-o altă locaţie 

Modelul proiectului de instruire 
Flipchart / tablă albă  
PC - Video proiector – conexiune la internet  
 
 

Evaluare:  

Pregătirea şi administrarea martorilor privilegiaţi a unei grile pentru evaluarea interesului, capacitatea creativă, aptitudinile proactive şi observaţionale ale 
participanţilor Neets la activităţi (Pentru transmitere şi rezumat la sfârşitul întâlnirii);  
Pregătirea şi administrarea studenţilor a aprobării Comisiei de Evaluare în legătură cu trei elemente specifice: activităţile de formare efectuate şi echipamentul 
furnizat; impactul în termeni de prospecte de angajare, încrederea şi motivarea comparată cu oportunităţile de angajare actuale discutate, propuse, 
experimentate (Pentru transmitere şi livrare la sfârşitul tuturor zilelor de instruire).  
 
Program Curs:  
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Săptămâna Ore Subiect Detalii 

Prima zi (1 h) 
 
 
 
 
 
 

(1 h) 
 
 
 
 
 
 

(1 h) 

Prezentarea societăţilor pentru partea de 

instruire practică şi repartizarea sarcinilor, 
activităţile care vor fi implementate în cadrul 
societăţii cu privire la obiectivele planului de 

îmbunătăţire şi strategiile în vederea 
consolidării limitelor de angajare. 

 

Prezentarea reprezentanţilor societăţii 

care va ilustra caracteristicile societăţii, 

cerinţele profesionale solicitate, 

oportunităţile pentru carieră date, 

criticalitatea teritoriului. 

 

 

Intervenţia studenţilor cu întrebări către martorii 

privilegiaţi. 

În schimb, reprezentanţii societăţilor implicate în stagii îşi vor prezenta societatea lor având 

în vedere: 

- Structura de organizare, funcţiile acţiunii şi procesul de producţie;  

- Descrierea ţintei în cazul în care societatea însăţi are stabilite ţinte şi volumul cifrei de afaceri ale 

activităţii comerciale; 

- Instrumentele de comunicare la nivel intern (dintre sectoarele activităţii comerciale) şi de la 

nivel extern (către clienţi şi furnizori); 

- Trenduri în industrie, cererea de pe piaţă comparativ cu produsele şi / serviciile oferite;  

- Profilurile şi aptitudinile profesionale documentate necesare pentru fiecare dintre acestea. 

 

Studenţii pe baza articolelor furnizate în timpul întâlnirii anterioare şi prin intervenţia directă a 

reprezentanţilor societăţii vor formula întrebări şi probleme pentru a aprofunda funcţionarea 

societăţilor care îi vor găzdui şi evaluarea oportunităţilor de creare a unei reţele şi sinergia cu 

aceleaşi societăţi (POTRIVIRE CERERE DE ÎNCADRARE ÎN MUNCĂ FACILĂ – OFERTĂ DE LOC DE 

MUNCĂ) 

Prima zi (3 h) Simulare interviuri de selecţie cu doi martori 

şi studenţi. 
Înfiinţarea a două comisii de evaluare care vor aborda interviurile pentru încadrare 
în muncă. În schimb studenţii vor fi implicaţi în simulări, în timp ce restul  

vor monitoriza activităţile ca şi observatori. 
Punerea la dispoziţia recrutatorilor a unui set de întrebări de specialitate tehnice 
pre-definite în legătură cu inputul profilurilor ocupaţionale (studiile tehnice) şi a 
celor două categorii specifice de  stagiari de integrare. Împreună cu o grilă de 
evaluare se va furniza de asemenea şi definirea punctelor de observare pentru 
pregătirea imediată şi eficientă a unui program de educare individualizat. 
Interviurile au fost realizate în lucrări de simulare prin concentrare pe elementele 
tradiţionale necesare (postură corectă, comunicare verbală şi non-verbală...) dar 
de asemenea şi pe mai multe aspecte tehnice de preluare a unui post, în realizarea 
unui rol şi sarcinile asociate acestuia.  
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Săptămâni Ore Subiect Detalii 
Prima zi (1 h) Evaluarea rezultatelor la interviuri cu definirea reală a  Pregătirea şi semnarea programului de instruire în legătură cu prezentările societăţilor şi 

planului individualizat al activităţilor din cadrul societăţii posturile care vor fi ocupate în cadrul societăţii şi experimentele privind locul de muncă 

 care va fi activat (instrumente disponibile, angajamente şi responsabilităţi, sarcini) 

 

Ziua a doua şi a Ziua 1 + Ziua 2             Programul pentru zilele din cadrul societăţilor va fi realizat  

treia                                         în cadrul societăţii în paralel cu rezultatele primelor trei            

                                      în cadrul companiei                                            zile de instruire. 

(8 h X 2 zile) 

Ziua 1 –  Primirea şi preluarea studenţilor de către tutore; turul societăţii,  

întâlnirea cu personalul, transmiterea regulilor şi procedurilor recunoscute în cadrul 

societăţii, distribuirea sarcinilor şi lansarea activităţilor practice pe teren în cadrul 

societăţii. 

Ziua 2 – Activităţi practice pe teren în cadrul societăţii.  
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Calendar: 
 

Coerenţă cu scopurile 
proiectului: 

 
 

Pertinenţa 
instrumentelor: 
 

Relevanţa căii 

pedagogice: 
 
Efect (e) neaşteptat (e): 

Interacţiunea cu 
mediul exterior: 

Element (e) important 
(e) care trebuie să se 
concentreze pe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adăugaţi cel puţin o lecţie de 6 ore 
 

Coerenţă ridicată însă ar fi mult mai eficient luând în considerare următoarele instrumente 
 
 

Pertinenţă ridicată luând în considerare eficacitatea instrumentelor formale şi recunoscute însă ar putea fi mult mai eficient folosirea noilor 

instrumente, menite ca o evoluţie a celor tradiţionale, şi anume CV electronic cu încărcarea şi partajarea pe reţelele sociale, a se vedea linkedIn, 

viadeo etc. 

 

Model mixt 
 

/// 
 

Adăugaţi mai multe vizite în cadrul societăţii conform aşteptărilor şi planurilor de acţiune ale NEET 
 

Munca în echipă şi metodologia de brainstorming permisă pentru concentrare pe diferite experienţe şi contexte şi pentru a  

partaja noile cunoştinţe şi aptitudini pentru participanţii, punându-le acestea la dispoziţia fiecărei părţi 
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POȚI SĂ REUȘEȘTI! 
           

110  



 
 

Modulul 3: Urmează un curs, participă la un program de inserţie profesională  

XVIII Cunoştinţe şi explicarea soluţiilor locale pentru finanţarea proiectelor 
 
 
 

Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Text:  

Există mai multe resurse pe care diferite instituţii şi guverne locale, regionale, naţionale şi / sau transnaţionale le pun la dispoziţia cetăţenilor 
lor pentru a facilita bunăstarea acestora şi integrarea lor pe piaţa muncii.  

Pin prezentul modul se intenţionează ca fiecare participant să obţină cunoştinţe vizavi de resursele tehnologice şi umane cât şi cele materiale 
care pot fi folositoare sau care ar facilita angajarea acestora şi includerea socială şi să stabilească interesele lor personale.  
 
Descriere:  

Programele, proiectele sau acţiunile ale organizaţiilor publice şi / sau private care sunt destinate educației, ocupării forței de muncă, și bunăstării  

cetăţenilor în general şi în special a tinerilor. 

 

Ţeluri:  

• Să cunoască resursele materiale, tehnologice şi umane care sunt disponibile fiecărui cetăţean 

• Să înveţe să acceseze şi să gestioneze toate resursele disponibile 

• Să selecteze şi să adapteze cerințele pentru fiecare profil 
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Metodologie 

Expunerea şi descrierea resurselor într-o sesiune a grupului  

Selecţia şi adaptarea individuală 

Resurse:  

Computer, proiector , ecran şi conexiune la internet  

Material de suport:  

- Acces la serviciile de încadrare în muncă naţionale şi locale (informare şi căutare)  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1  

- Alte servicii de încadrare în muncă  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1  

- Planuri naţionale de garanţie pentru tineret 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en  

- Erasmus pentru antreprenorii tineri 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es  

-  Suport local / regional pentru liber profesionişti şi / sau spirit antreprenori 

Evaluare:  

• Capacitatea de a accesa şi învăţa cu privire la resursele disponibile în general  

• Capacitatea de a le selecta pe cele adecvate 

• Capacitatea de a dezvolta o propunere care este cea mai adecvată pentru propriul lor profil.  
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Ore Subiect Detalii 

1 h Cunoaşterea resurselor disponibile Expunerea programelor sau proiectelor disponibile la  
nivel local, regional şi / sau naţional.  

Rezumarea informaţiilor relevante ale fiecăruia 
dintre acestea: ce înseamnă acestea, pentru cine 
sunt, care sunt avantajele pe termen scurt şi lung şi 
modul de participare la fiecare  program.  

 

1 h Căutare şi acces personal la programe Fiecare participant caută să acceseze şi să selecteze   
Informaţii de la fiecare dintre acestea. 

 

30 min Selectarea profilului adecvat şi / sau Fiecare participant trebuie să le evalueze pe cele pe  
a intereselor personale care le consideră interesante, de valoare sau folositoare 

şi să le justifice.  
 

30 min Proces de înregistrare, participare la cele Fiecare participant va începe procesul de participare 
selectate la programele sau proiectele selectate. 

 
 
 
 

Examinări:  

Analiza şi evaluarea procesului de participare a participantului la programe şi proiecte diferite.  
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Modulul 3: Urmează un curs, participă la un program de inserţie profesională.  

Foaia XIX accesul la o hartă actualizată cu oferte de instruire, cunoaşterea unui website de referinţă.  
 
 
Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Text:  

Există oferte ale programelor de formare şi activităţi educaţionale şi de formare formale şi non-formale care completează sau facilitează 
accesul la calificări şi acreditări care contribuie la accesul pe piaţa muncii. 
Unele dintre acestea sunt axate în special pe educaţie şi altele sunt concentrate pe dobândirea şi / sau dezvoltarea de aptitudini care 

promovează includerea personală, socială şi pe piaţa muncii.  

Descriere:  

Există programe pentru îmbunătăţirea nivelului aptitudinilor chei, adaptarea la piaţa muncii şi de asemenea pentru a contribui la 
participarea şi coeziunea societăţii.  

Prezentarea planurilor cu privire la educaţia formală în special a planurilor pentru instruire şi completarea educaţiei formale care există şi 
care pot să îi intereseze sau îi interesează în vederea accesării  

Publicarea oportunităţilor din cadrul învăţământului superior, formării profesionale şi instruirii, şcolii şi educaţiei adulţilor şi oportunităţile 

pentru învăţare formală şi informală din sfera de învăţare a tinerilor.  
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Ţeluri: 

•  Cunoaşterea planurilor educaţionale / de instruire 
imediate  din mediul lor 
•  Cunoaşterea oportunităţilor de instruire din 
cadrul platformelor (prin folosirea tehnologiei) 
• Să înveţe să acceseze câte o parte din fiecare 
• Să selecteze şi să adapteze într-un mod adecvat pentru 
fiecare profil 
 

Metodologie 

Prezentarea şi explicarea planurilor într-o sesiune a  
grupului adaptând profilul grupului 
Selectarea şi adaptarea la fiecare dintre acestea  

Resurse: 

Computer, proiector, ecran şi conexiune la 
internet 
 

Material de suport: 
 
- Arii de educaţie şi instruire 2013 

http://www.uis.unesco.org/Education/Docu- 
ments/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 

 
- Clasificarea internaţională standard a  educaţiei  

 
 

CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ STANDARD A  EDUCAŢIEI 
 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 

- Programe privind mobilitatea: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 

- Program de garanţie pentru tineret 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 

- Program de mobilitate pe piaţa muncii 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38 

- Program UE pentru educaţie, instruire, tineret şi sport  

http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm 

- Platformă electronică, eTwinning, electronice pentru platforma de învăţare pentru adulţi din Europa 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm 

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

http://ec.europa.eu/epale/es 
 

Evaluare: 

• Capacitatea de a accesa şi învăţa cu privire la resursele disponibile în general 
• Capacitatea de a selecta cele adecvate  
• Capacitatea de a dezvolta o propunere pentru utilizare proprie şi care este cea mai adecvată pentru profilul lor. 
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Ore Subiect Detalii 
 

1 h Cunoaşterea resurselor disponibile Prezentarea programelor sau proiectelor locale, regionale 
şi/sau naţionale  disponibile 

 

Modul de rezumare a informaţiilor relevante ale acestora: ce 

este, pentru cine care sunt avantajele pe termen scurt şi pe 

termen lung şi cum se participă la fiecare program.  
 
 
 

1 h Căutarea şi accesul personal la programe Fiecare participant trebuie să găsească, să acceseze şi să aleagă 
informaţiile pentru fiecare din acestea 

 

1 h Alegerea programului adecvat pentru profilul şi/sau Fiecare participant trebuie să aprecieze cele pe care le consideră 
interesele personale interesante, valoroase sau utile pentru el şi să justifice această. 

 
 
 
1 h Procesul de înregistrare şi participare la programele Fiecare participant va demara procesul de participare 

alese la proiectele sau programele alese 
 
 
 
 
 

Examinări:  

Analiza şi evaluarea procesului de participare a participantului la diverse programe şi proiecte. 
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Modulul 3:  Urmează un curs, participă la un program de inserție profesională.  

Fişa XX Exemple de bune practici 
 
 
Formator Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Program de lucru  
 

Text:  

Guvernele locale, regionale, naţionale şi Comisia Europeană au realizat, la proprie iniţiativă sau prin organizaţii, programe şi proiecte pentru 

susţinerea grupurilor dezavantajate prin diverşi factori.  

Aceste experienţe şi rezultate pot fi transferate şi sunt foarte utile pentru implementarea propriilor proiecte sau programe  
pentru fiecare grup de participanţi 
 

Descriere:  
 
 

Sunt descrise acţiunile şi activităţile realizate şi se analizează oportunitatea implementării pentru fiecare grup 
 

Obiective:  
• Cunoaşterea activităţilor şi acţiunilor fiecărui proiect  

• Analizarea obiectivelor şi rezultatelor şi a corelării lor cu obiectivele grupului de participanţi 

• Analizarea caracterului convenabil şi a transferabilităţii unui dintre acestea.  
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Metodologie  

Citirea şi prezentarea fiecărei experienţe. 
Analiza diverselor etape ale fiecărui proiect 

Resurse:  
 
Calculator, proiector de diapozitive, ecran şi conexiune la internet  

Materiale ajutătoare:  

Garanţia pentru tineret. Proiecte pilot 

http://europa.eu/rapid/press-release _MEMO-14-521_en.htm 

Deseñando o teu futuro 

http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto -piloto-de estancias-visitas -en-empresas.html 

VoLANGteer  

http://www.volangteer.info/  
 

Evaluare:  

Capacitatea de a accesa şi colecta informaţii din fiecare proiect  
 

 

Ore Subiect Detalii 
 

1 oră Cunoaşterea proiectelor pilot Prezentarea programelor şi/sau proiectelor.  

Rezumarea informaţiilor relevante ale acestora: ce este, pentru 
cine, care sunt avantajele pe termen scurt şi pe termen lung şi 

cum se participă la fiecare program. 
 
 

1 oră Căutarea şi accesul la informaţii Fiecare participant caută, accesează şi alege informaţiile pentru 
fiecare din acestea  

 
 
Examinări:  

Căutarea şi sintetizarea informaţiilor din fiecare proiect.  

118  
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Modulul 4: Sfaturi şi orientare pentru ca tinerii să devină antreprenori 

Fişa XXI: Demararea unei slujbe autonome  
 
 
Formator Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Program de lucru 
 

Text:  

Sfaturi şi orientare pentru ca tinerii să devină proprii lor angajaţi şi să demareze o slujbă autonomă  
 

Descriere:  

Modulul, începând de la instrucţiunile  Agendei Oslo pentru educaţie antreprenorială în Europa, Cărţii Verzi a Antreprenoriatului şi iniţiativei Youth on 

the Move din 2020 şi ale Agendei pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, iniţiative specifice promovate de Direcţia Generală pentru 

Întreprinderi şi Industrie, intenţionează nu numai să transmită oportunităţi privind antreprenoriatul, ci şi să definească şi să valideze ipotezele de idei 

de afaceri emise de grupul de studenţi.  
 

Obiective:  

• Concentrarea asupra conceptului de antreprenoriat prin evaluarea capabilităţilor inovatoare, capacităţii de planificare, competenţelor de 

management, iniţiativelor proactive, abilităţii de luare a deciziilor şi de asumare a riscurilor ale participantului;  

• Transferul informaţiilor privind oportunităţile de finanţare ale propriei afaceri furnizate în Europa pentru educaţia antreprenorială, în Italia pentru 

acţiunile planului naţional Revoluţia Obiectivelor Tineret 24 şi cele furnizate în Calabria pentru programarea fondurilor structurale în perioada 2014-2020;  

• Dobândirea competenţelor pentru definirea instrumentelor şi acţiunilor pentru crearea noilor afaceri;  

• Dobândirea cunoştinţelor specifice privind diversele canale suplimentare de finanţare (investitori providenţiali, împrumuturi private, explorarea 

afacerilor, consiliere şi achiziţie privind ideile de afaceri etc.);  

• Evaluarea ipotezelor de concepţie şi simularea planificării executive – de la ideea de afaceri la planul de afaceri (critici, modele, metodologii de 

concepţie (managementul ciclului proiectului, cadrul rezultatelor etc.).  
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         Metodologie  

Curs teoretic/Brainstorming şi scriere  
Instructaj, matricea de administrare ad hoc a competenţelor tehnice, a competenţelor de management şi de afaceri şi  

informare.  
Cursuri teoretice cu medii informatice pentru accesarea site-urilor, descărcarea anunţurilor de interes etc.  
Mentorat  
 

Resurse:  

Calculator – Video – Diapozitive – Flipchart – Tablă albă  
Matricea competenţelor  tehnice, a competenţelor de management şi de afaceri  
Calculator – Program specific – Formatul planului de afaceri 
 

Evaluare:  

Pentru a obţine datele de evaluare eficiente din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi, deci, pentru a produce un raport care evaluează valoarea educaţională a cursului de 

formare urmat, impactul asupra participanţilor, posibilităţile de reproductibilitate, este necesar ca fiecare partener să administreze şi să dobândească în cadrul unicului modul 

următoarele instrumente de evaluare special elaborate de Cooperative Atlante:  
 

• chestionare de satisfacţie conform instructorilor pentru modulele individuale în modalitatea curs teoretic / laborator/mentorat/activităţi în cadrul companiei;  

• chestionare de satisfacţie conform instrumentelor pentru informaţii, promovarea căii;  

• chestionare de învăţare cu întrebări închise şi deschise pentru fiecare modul (la sfârşitul unei activităţi sau la începutul activităţii  următoare);  

• raportul elaborat de către instructori pentru fiecare participant, în Jurnalul Modului, cu concentrare asupra competenţelor transversale exprimate de studenţii 

individuali (spirit de echipă, atitudine proactivă) şi asupra vocaţiilor manifestate în sectoarele economice, dezvoltarea valorilor etice şi a spiritului cetăţenesc activ;  

• interviu motivaţional cu studenţii care ar trebui să-şi exprime criticile, în acelaşi timp realizând toate activităţile cursului de formare pentru a împiedica devierea de la calea 

urmată;  

• sondaj telefonic sau contact personal pentru a verifica devierea de la calea urmată a NEETS la 60 de zile de la finalizarea cursului de formare.  
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Săptămâna     Ore Subiect Detalii
 
Prima zi 2 ore Cultura antreprenorială: definiţie şi analiză; concentrarea 

asupra competenţelor tehnice, de management şi de afaceri 
în raport cu cadrul aşa-numitelor competenţe transversale,  
de asemenea în legătură cu rolurile /sectoarele economice 

specifice 

Curs teoretic/Brainstorming şi scriere  
Calculator – Video – Diapozitive – Panou – 

Tablă albă 

 
 

Analiza resurselor personale disponibile pentru a realiza 
Prima zi 6 ore, 

proiectul lor prin completarea matricei competenţelor tehnice, 
a competenţelor de management şi de afaceri şi informarea 
pentru evaluarea strategiilor de planificare: procesarea 

alternativelor, definirea angajamentelor şi priorităţilor, 
timpului, instrumentelor şi resurselor necesar 

 
 

Instructaj, matricea de administrare ad 

hoc a competenţelor tehnice, a 

competenţelor de management şi de 

afaceri şi informare. 
 

Matricea competenţelor tehnice, a 

competenţelor de management şi de afaceri 
 

A doua zi 2 ore Linii de finanţare generale şi suplimentare  formatorul de cursuri 
Condiţii de participare, criterii de evaluare (2 ore); Suport de curs pentru acest modul 
- De la ideea de afaceri la planul de afaceri: /panou, comunicări 

exerciţiu de brainstorming privind posibilele idei şi 

modelele, instrumentele şi metodologiile de concepţie 

ulterioare (construirea reţelelor şi parteneriatelor şi 

semnarea contractelor şi convenţiilor, analiza contextuală, 

analiza ofertei şi cererii, condiţii privind calitatea şi 

obiective de performanţă, aspecte economice şi financiare) 
 
 

A doua zi 4 h 

 

Mentorat privind managementul afacerilor din 

experienţa unui antreprenor local tânăr, martor 

privilegiat provenind din cele mai importante sectoare 

de producţie  

 

Mentorat 
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Cronologie Adăugaţi cel puţin 2 lecţii de câte 6 ore 
 
 

Coerenţă cu obiectivele proiectului Coerenţă ridicată, însă ar fi mai eficientă luând în considerare următoarele instrumente 
 
 
 

Pertinenţa instrumentelor  

 
 

Pertinenţă ridicată având în vedere eficienţa instrumentelor formale şi recunoscute luând în  
considerare oportunităţile noi şi disponibile de a avea finanţare pentru ideile de afaceri chiar şi la  
nivel european 

 
 

Relevanţa căii pedagogice Model combinat 
 

Efecte neaşteptate 
Elaborarea unui plan de afaceri 

 

Interacţiunea cu mediul din afară 

Adăugarea vizitelor la entităţi publice şi private care susţin antreprenorii şi persoanele fizice autorizate şi  
pentru demararea sau divizarea cu succes în teritoriu 

Elemente importante asupra cărora trebuie să 
se concentreze  

Metodologia de brainstorming a permis elaborarea într-un mod practic a unui plan de afaceri real,  
combinând diferite competenţe, provenienţe şi experienţe 
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Modulul 4:  Sfaturi şi orientare pentru ca tinerii să devină antreprenori 

Fişa XXII: Locuri de muncă cu program flexibil pentru tineri, locuri de muncă cu jumătate de normă  
 

Formator  Telefon 
 

Birou  E-mail 
 

Program de lucru  
 

Text:  

Cursul furnizează informaţii privind 3 probleme/aspecte importante care influenţează numărul de NEET: locuri de muncă cu jumătate de normă şi 

locuri de muncă cu program flexibil.  
Creşterea flexibilităţii programului de lucru este un element important al strategiei europene de ocupare a forţei de muncă. întreprinderile trebuie să 

devină mai flexibile pentru a răspunde schimbărilor bruşte ale cererii, pentru a se adapta la noile tehnologii şi pentru a putea inova  constant pentru a 

rămâne competitive. Cu toate acestea, flexibilitatea nu este doar identificată ca un element important în căutarea concurenţei de către angajatori. Şi pe 

partea cererii, angajaţii din prezent cer program de lucru cu normă parţială şi/sau program de lucru flexibil pentru a se adapta stilului propriu de viaţă şi 

de a păstra un echilibru între profesie şi viaţa de familie. Cu toate acestea, flexibilitatea mai potrivită pentru angajator şi cea mai potrivită pentru angajat 

nu înseamnă în mod necesar acelaşi lucru, creând noi tensiuni între angajatori şi angajaţi şi între bărbaţi şi femei.  

Durata programului de lucru Săptămânal este un element important al contractului de muncă. un timp îndelungat, tendinţa a fost de a reglementa 

progresiv şi de a scurta Săptămâna de lucru. Cu toate acestea, la sfârşitul secolului XX, accentul s-a schimbat în favoarea unui program de lucru mai 

flexibil şi individualizat. Pentru a face faţă acestor schimbări, cadrul de reglementare a început să se concentreze mai mult asupra permiterii unor soluţii 

personalizate în limitele cadrului convenit de comun acord. Rezultatul poate depinde de sistemul relaţiilor industriale şi de punctele tari ale diverselor 

părţi implicate, cu roluri diferite pentru măsuri legislative, negocieri colective şi negocieri bilaterale între angajator şi angajat. În această privinţă, trebuie 

observat că legislaţia nu are ca rezult în mod necesar o poziţie mai bună pentru angajaţi. În unele ţări, punctele tari şi acoperirea contractelor colective 

pot fi comparabile sau chiar mai bune decât legislaţia naţională în alte ţări.  
 

Diferenţele dintre duratele programelor de lucru între statele membre europene sunt încă foarte mari. De exemplu, programul de lucru personalizat 

pare a fi relativ răspândit în statele membre,  
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nordice şi vestice ale UE, pe când, în special în noile state membre, săptămâna de lucru tradiţională de 40 de ore este încă în uz. În ceea ce priveşte perspectiva asupra 
vieţii, programul de jumătate de normă este mai puţin obişnuit pentru angajaţii bărbaţi în principala grupă de vârstă, sugerând faptul că programul cu jumătate de normă 
facilitează o combinaţie de muncă şi studiu pentru grupa tinerilor şi pensionarea etapizată în grupa vârstnicilor (chiar dacă nivelurile rămân scăzute în comparaţie cu 
angajaţii femei). Orele suplimentare şi programul prelungit de lucru este mai obişnuit în principala grupă de vârstă şi în grupa de vârstă a persoanelor mai vârstnice. În 
unele ţări, programul prelungit de lucru este mai obişnuit în rândul tinerilor angajaţi. Principala formă de flexibilitate în rândul angajaţilor femei este programul de lucru cu 
jumătate de normă. chiar dacă copiii reprezintă un motiv important pentru a lucra cu  jumătate de normă, tarifele pentru programul cu jumătate de normă nu sunt de 

obicei cele mai mari.  
Din punctul de vedere al egalităţii sexelor, flexibilitatea crescută a programului de lucru trebuie notată pozitiv deoarece programul de lucru individualizat poate ajuta angajaţii 
să obţină un echilibru între obligaţiile profesionale şi viaţa personală. Astfel, este probabil ca programul de lucru mai individualizat să aibă un efect pozitiv asupra ratei 
participării femeilor. Cu toate acestea, o mai mare flexibilitate a duratei programului de lucru poate avea efecte adverse asupra egalităţii sexelor, având în vedere că principala 
formă de flexibilitate în rândul angajaţilor femei este lucrul cu jumătate de normă. În majoritatea ţărilor, lucrul cu jumătate de normă este încă concentrat în sectoarele cu 
salarii scăzute, cu oportunităţi scăzute de dezvoltare profesională şi instruire. Prin urmare, este dificil de afirmat că o flexibilitate mai ridicată – în ceea ce priveşte durata 

programului de lucru – va avea efectul dorit asupra egalităţii sexelor.  
Descriere:  
Acest modul este destinat în special tinerelor mame singure care intră pe piaţa muncii. În cadrul acestui modul, participanţii vor învăţa despre reglementările şi legile 
naţionale privind locurile de muncă libere cu jumătate de normă şi locurile de muncă cu program flexibil pentru tinerele mame singure. Se va prezenta o privire generală 
asupra posibilităţilor, practicilor şi o vedere generală asupra angajatorilor care oferă locuri de muncă cu program flexibil în ţara dată. De asemenea, participanţii vor învăţa 

despre practicile în alte  ţări din UE.  
Obiective:  

- Creşterea nivelului de cunoştinţe privind bunele practici referitoare la tinerele mame în ţara dată;  
- Creşterea nivelului de cunoştinţe privind reglementările şi legile naţionale referitoare la posturile libere cu jumătate de 
normă şi cele cu program flexibil 

 - Creşterea nivelului de cunoştinţe şi înţelegere a conceptului de loc de muncă cu jumătate de normă şi loc de muncă cu 

program flexibil;  
- Creşterea nivelului de cunoştinţe privind drepturile şi obligaţiile care decurg din acest tip de locuri de muncă;  
- Creşterea nivelului de cunoştinţe privind practicile în alte  ţări din UE 

Metodologie:  
- Cursuri teoretice furnizate de un formator (prezentări PowerPoint, discuţii);  

- Exerciţii individuale şi/sau practice;  
- Ateliere.  
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Resurse:  

- Suport de curs – prezentări PowerPoint;  
- Proiector video şi laptop;  
- Flipchart.  

 

Evaluare:  
Procesul de evaluare a cursului se va desfăşura după cum urmează:  

- Evaluarea formatorului şi a cursului folosind chestionarul de evaluare a formatorului/modulului de către participanţi. 

  
Programul cursului: 
Oră Subiectul Detalii 
0:20 h Prezentarea subiectului, prezentarea participanţilor, testarea cunoştinţelor participanţilor privind subiectul. Cursuri teoretice din partea formatorului 
 
0:30 h Modulul 1  

- Definirea locurilor de muncă cu program flexibil cu exemple 
- Definirea locurilor de muncă cu jumătate de normă cu exemple 
- Prezentarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractul de muncă cu jumătate de normă în ceea ce priveşte problemele sociale şi de sănătate  

Cursuri teoretice din partea formatorului 
Suport de curs pentru acest modul / Panou 

Comunicări 
0:30 h Modulul 2  

- Practicile generale privind locurile de muncă cu jumătate de normă / cu program flexibil în mediu/ţara   
- Prezentarea companiilor care echilibrează viaţa profesională cu cea de familie  
- Sursele de locuri de muncă cu jumătate de normă / cu program flexibil – unde trebuie căutate  
- Modalitatea de obţinere a finanţării din partea UE pentru programe de schimb / mobilitate  
- Practici privind locurile de muncă cu jumătate de normă / cu program flexibil în alte ţări ale UE  
- Cursuri teoretice din partea formatorului 
- Suport de curs pentru acest modul / Panou 

0:30 h Formatorii implică publicul într-un „exerciţiu practic” în care fiecare NEET trebuie să întocmească un Plan în conformitate cu informaţiile prezentate de 

formatori. Prezentarea planurilor de către NEET va fi urmată de discuţii şi sfaturi din partea formatorului. 

Acest exerciţiu este important pentru a evalua nivelul de înţelegere şi cunoştinţe dobândit pe parcursul cursului.  Cursuri teoretice din partea formatorului 
Panou   
0:10 h Feedback din partea participanţilor prin completarea chestionarului de evaluare a cursului Cursuri teoretice din partea formatorului 
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Modulul 4: Sfaturi şi orientare pentru ca tinerii să devină antreprenor 

Fişa XXIII: Liber profesionist, ghid de antreprenoriat pentru cei care au o idee bună de afaceri şi doresc să obţină mai multe informaţii despre începerea unei afaceri 
 
 

 

Formator  

 
 
 

Telefon  

 
Birou  

 
 

E-mail  
 
Program de lucru 

 

Text:  
 
„Liber profesionist, ghid de antreprenoriat pentru cei care au o idee bună de afaceri şi doresc să obţină mai multe informaţii despre începerea unei afaceri” este un modul 

care reprezintă un pas important atunci când doriţi să creaţi o nouă afacere sau să deveniţi antreprenor. De asemenea, antreprenorul dezvoltă un model de afaceri, 

dobândeşte resurse umane şi alte resurse necesare şi este pe deplin responsabil pentru succesul sau eşecul său.  
 
Descriere:  
 
În cadrul acestui modul, participanţii vor învăţa chestiuni teoretice cum ar fi: mediul de afaceri (caracteristici, elemente şi strategii), conceptul de antreprenor, 

competenţele şi abilităţile antreprenorilor de succes, planul de afaceri (definiţie, rol, caracteristici şi necesitatea sa, tipuri şi conţinutul unui plan de afaceri, resursele 

necesare pentru a avea o afacere şi fondurile europene, o sursă de finanţare pentru proiectele care privesc atitudinile antreprenoriale.  

Obiective:  
- Cunoştinţe privind elementele principale, caracteristici şi strategii de monitorizare a mediului de afaceri;  
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- Cunoştinţe privind principalele calităţi şi competenţe care definesc un antreprenor de succes; 
- Cunoştinţe privind înţelesul termenului de „plan de afaceri” şi înţelegerea importanţei dezvoltării unui plan de afaceri corespunzător; 
- Cunoştinţe privind principalele tipuri de resurse şi modul de bază pentru a obţine resurse financiare; 

- Cunoştinţe privind regulile şi principalele etape pentru accesarea şi utilizarea fondurilor europene.  
 
Metodologie  

 
- Cursuri teoretice furnizate de un formator (prezentări PowerPoint şi conversaţii); 
- Exerciţii individuale şi/sau practice; 

- Ateliere.  
 
Resurse:  
- Suport de curs – prezentări PowerPoint; 
- Proiector video şi laptop; 

-Flipchart.  
 

Evaluare:  
 
Procesul de evaluare a cursului se va desfăşura după cum urmează:  

 
- Prima fază – Evaluarea cunoştinţelor participanţilor înainte şi după ce au participat la curs; 

- A doua fază – Evaluarea activităţii formatorului şi a rezultatelor prin instrumentul chestionarul de evaluare a cursului.  
 

Programul cursului:  
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Săptămâna 

 
 

Ore 

 
 

Subiectul 

 
 
 

Detalii 
 

ziua 1 

 

(30’) 

 
Prezentare generală a culturii antreprenoriale: 
definiţie, concepte şi teorii. Competenţe, 
obstacole şi bariere în a deveni un antreprenor. 

 
Cursuri teoretice din partea formatorului 
Prezentare PowerPoint cu aceste informaţii

 
Prezentarea subiectului acestui modul: mediul de afaceri 
(caracteristici, elemente şi strategii), conceptul de 
antreprenor, competenţele şi abilităţile antreprenorilor 
de succes  

ziua 1 1h planul de afaceri (definiţie, rol, caracteristici  
şi necesitatea sa, tipuri şi conţinutul unui plan de afaceri, 
resursele necesare pentru a avea o afacere şi fondurile 
europene, o sursă de finanţare pentru proiectele care 
privesc atitudinile antreprenoriale. 

 

Cursuri teoretice din partea formatorului 
Suport de curs pentru acest modul 

Modulele cursului: 
- Rolul culturii antreprenoriale în economie; 
- Modul de a deveni un antreprenor (paşi, competenţe 

ziua 1 2h abilităţi pentru un antreprenor de succes, riscuri  
şi bariere care trebuie depăşite); 
- Modul de întocmire a unui plan de afaceri; 
- Modul de obţinere a fondurilor europene în domeniul 
antreprenoriatului (oportunităţi financiare, modul de 
elaborare a propunerii de proiect); 

Cursuri teoretice din partea formatorului 

Suport de curs pentru acest modul / Panou 

 
 

ziua 1 

 
 

2h 

Formatorii implică publicul într-un „exerciţiu practic” în 
care fiecare NEET trebuie să se gândească la posibile idei 
de afaceri şi să le prezinte, urmând discuţii privind 
metodele de finanţare pentru a încerca înfiinţarea unei 
firme. Toate aceste discuţii sunt în conformitate  
cu informaţiile prezentate de formatori. 
Acest exerciţiu este important pentru evaluarea 
cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului 

Cursuri teoretice din partea 
formatorului 
 Panou 

 

Săptămâna Ore  
 

Subiectul Detalii 

 

ziua 1 

 
(30’) 

 
Vizită la sediul SMRDA. Prezentarea activităţilor 
dezvoltate de SMRDA în domeniul antreprenoriatului 
şi al întreprinderilor mici şi mijlocii. Prezentarea unor 
proiecte de succes implementate de SMRDA în 
domeniul antreprenoriatului şi al întreprinderilor mici 
şi mijlocii.  130 

Reprezentanţii SMRDA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronologie: Sesiunea privind antreprenoriatului necesită în mod ideal 12 ore (2 zile), luând în considerare interesul participanţilor de se gândi la conţinut şi de a pune 

în aplicare conţinutul pentru ideile lor reale de afaceri 
Coerenţă cu obiectivele proiectului: Acei NEET care au avut potenţiale idei de afaceri (nu toţi participanţii) au fost dornici să participe la aceste sesiuni pentru a se 
putea inspira, pentru a absorbi informaţiile necesare şi pentru a discuta ideile lor de afaceri în raport cu un plan de afaceri critic 
Pertinenţa instrumentelor: Atunci când discută un plan de afaceri, participanţii doresc să se gândească la studiile lor de caz şi la idei chiar de la început, deci este 
important să se discute toate problemele legate de ideile lor concrete, şi nu doar la nivel teoretic. Este necesar să se includă şi informaţii privind cadrul legislativ 
pentru începerea unei afaceri la nivel local şi statal şi informaţii privind cadrul legislativ privind toate tipurile de locuri de muncă cu program flexibil şi cu jumătate de 
normă.  
Relevanţa căii pedagogice: Modelul combinat pare să fie cea mai bună abordare, începerea cu teoria privind elementele importante ale înfiinţării unei afaceri de 
succes, însă urmată de discuţii privind acele elemente legate de ideile concrete de afaceri ale participanţilor. Orice invitat sau vizită la o companie aflată la 
început este un avantaj apreciat şi practic.  
Efecte neaşteptate 
Nu toţi participanţii sunt interesaţi în acest modul dacă nu au propriile idei de afaceri. Participarea este mai scăzută decât la alte sesiuni. Sunt necesare zile libere 
sau sesiuni alternative pentru ceilalţi.  
Interacţiunea cu mediul din afară 
Orice invitat sau vizită la o companie aflată la început şi discuţii cu proprietarul sunt apreciate 
Elemente importante asupra cărora trebuie să se concentreze 
Având propriile idei de afaceri, ori de câte ori este posibil, lăsaţi participanţii să se gândească  la acestea când se discută elementele importante ale planului de afaceri.  
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Modulul 5: Găsirea unui loc de muncă sezonier.  
Fişa XXIV: Ajutor acordat celor care doresc să lucreze în străinătate pentru a căuta locurile de muncă vacante/pe timp de vară/iarnă corespunzătoare 

 
 
Formator  telefon  
 

Birou  E-mail 
 

Program de lucru  
 

Text:  
Există oportunităţi privind programe de voluntariat, studii sau stagii de practică care furnizează o consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor sociale şi care 

permit în acelaşi timp cunoaşterea unor medii socio-culturale şi dobândirea şi îmbunătăţirea competenţelor într-o limbă străină.  

Acestea reprezintă experienţe de mobilitate care uşurează inserţia profesională a participanţilor, furnizând o experienţă profesională, contribuind în 

acelaşi timp la dezvoltarea personală şi socială proprie prin consolidarea nivelului personal de autonomie şi încredere în sine.  
 
Descriere:  

În cadrul programelor de voluntariat, activităţile sunt realizate în cadrul unei entităţi într-o altă ţară (sau în aceeaşi ţară).  
Programele de mobilitate permit efectuarea unui stagiu de practică în companii dintr-o ţară străină  pe o anumită perioadă pentru a suplimenta 

studiile şi/sau pentru a cunoaşte un loc de muncă.  
Există programe europene care finanţează aceste proiecte, fiecare fiind destinat diverselor profiluri ale participanţilor 
 

Obiective:  

• Facilitarea integrării în muncă a persoanelor cu acreditarea unei prime experienţe în muncă 
• Confruntarea cu piaţa muncii dintr-o ţară străină 
• Permiterea dezvoltării personale şi sociale 
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Metodologie  

Prezentarea şi explicarea resurselor într-o se sesiune de grup 
Alegerea şi adaptarea individuale.  

Resurse:  

Calculator, proiector de diapozitive, ecran şi conexiune la internet 

Materiale ajutătoare:  

Portalul european pentru tineret:  

http://europa.eu/youth/es  
Programul Erasmus+:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf  

Programul Eures 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=9388  

Evaluare:  

• Capacitatea de a accesa şi afla informaţii despre diverse programe 
• Capacitatea de a alege cel mai potrivit program pentru nevoile şi interesele proprii 

• Capacitatea de a dezvolta o propunere pentru propria folosinţă pentru cel mai potrivit program pentru profilul propriu.  
 

Ore  Subiectul Detalii 
                             1h30                                   Cunoaşterea portalului european pentru tineret         Portalul european pentru tineret. Modul de rezumare a informaţiilor relevante  

                                                                                                                                                                   pentru fiecare secţiune: ce este, pentru cine, care sunt avantajele pe termen  

                                                                                                                                                                   scurt şi pe termen lung. Fiecare participant trebuie să acceseze şi să aleagă     

                                                                                                                                                                  informaţiile pentru fiecare subiect şi să ştie cum să participe la fiecare program.  
 

1h30 Cunoaşterea programului Erasmus + Fiecare parte a programului este explicată fiecărui grup 

este important  să se vadă ce organizaţii au proiecte aprobate şi dacă unul dintre  

acestea sunt interesante pentru ei 
 

1h30 Cunoaşterea programului Eures Programul este explicat fiecărui grup; este important   
să se vadă în ce mod se poate participa.  

Examinări:  

Analiza şi evaluarea procesului de participare a fiecărui participant la diverse programe şi proiecte 
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Modulul 6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine 

Fişa XXV: Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine 
 
 
Formator  telefon  
 

Birou  E-mail 

Program de lucru  

Text:  

 

Învăţarea limbilor străine este una din priorităţile cheie susţinute de Comisia Europeană. Noul program, numit Erasmus+, urmează unui raport din 

partea Comisiei Europene privind importanţa cunoştinţelor de limbi străine pe o piaţă pe care companiile funcţionează din ce în ce mai mult la nivel 

internaţional. În discursul său ţinut în cadrul Conferinţei pentru limbi străine de la Londra, comisarul european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism 

şi Tineret, Androulla Vassiliou, a spus: „Învăţarea limbilor străine este vitală în Europa... cunoştinţele de limbi străine sunt necesare nu numai de 

companiile multinaţionale, ci şi de alte IMM-uri [întreprinderi mici şi mijlocii] cu strategii de piaţă internaţionale şi de funcţionarii din cadrul serviciilor 

publice care trebuie să deservească din ce în ce mai mulţi cetăţeni multiculturali şi multilingvi.”  
 

În întreaga Europă s-a identificat o nevoie pentru cunoştinţe mai bune de limbi străine. În cadrul sondajului european din anul 2012 privind cunoştinţele 

de limbi străine, au fost testaţi studenţii din gimnaziu şi liceu (de obicei între 14 şi 16 ani) cu privire la cunoştinţele de prima limbă străină, rezultând o 

varietate de nivele. De exemplu, Malta şi Suedia au avut o medie de 82% pentru limba engleză ca prima limbă străină la citire, ascultare şi scriere la cel 

mai dificil nivel, în timp ce Spania şi Franţa au avut o medie de 29% şi respectiv 14% pentru for limba engleză la acelaşi nivel pentru aceleaşi trei arii de 

competenţă. În acelaşi timp, anul trecut s-au publicat informaţii referitoare la faptul că mai puţin de 9% din adolescenţii englezi au cunoştinţe care 

depăşesc nivelul de bază pentru limba străină studiată.  
 
 

Competenţele lingvistice sunt cruciale pentru mobilitatea internaţională. Învăţarea limbilor străine este elementul cheie al noului program de 

mobilitate internaţională al UE, Erasmus+, care vizează înlocuirea şi combinarea unui număr de programe existente de mobilitate internaţională ale UE 

– inclusiv programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus), Tineret în acţiune şi Erasmus Mundus şi Tempus.  
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Cu un buget de aproximativ 15 miliarde de euro (20,3 miliarde de dolari SUA), Erasmus+ va furniza finanţări nerambursabile de-a lungul următorilor şapte ani pentru peste patru 

milioane de oameni pentru acţiuni de voluntariat, pentru a lucra, a participa la cursuri de formare sau pentru a studia în străinătate. Acesta reprezintă o creştere a bugetului cu 40% 

faţă de programele existente şi o creştere semnificativă a numărului beneficiarilor care, pentru perioada 2007-2013, s-a ridicat la aproximativ 2,5 milioane. 

În consecinţă, mai mulţi studenţi din UE ca niciodată vor studia cele cinci limbi principale în cadrul acestui program: engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă. Studenţii 

care au nevoie de asistenţă lingvistică vor avea acces la ea online pe bază de voluntariat, iar CE a prevăzut şi limbile mai puţin răspândite. Nivelele lingvistice ale participanţilor 

la programul Erasmus+ vor fi evaluate înainte şi după perioada petrecută în străinătate, în scopul monitorizării contribuţiei programului la învăţarea limbilor străine.  
 
Erasmus+ va prevedea fonduri pentru evaluarea sistematică a competenţelor lingvistice înainte şi după mobilitatea pe termen lung, inclusiv mobilitatea pentru profesori. Pe 

lângă facilitarea vieţii, muncii şi studiilor în diverse părţi ale lumii, cunoştinţele de limbi străine pot conferi şi un avantaj faţă de competiţie pe piaţa actuală a muncii. Acest 

lucru se aplică chiar şi vorbitorilor nativi de limbă engleză, folosită ca lingua franca pe majoritatea globului.  

Descriere:  
 
Acest modul este dedicat în special acelor NEETS care nu au cunoştinţe de limbi străine sau acelora care îşi doresc să-şi îmbunătăţească nivelul actual de cunoştinţe de limbi 

străine. Participanţii vor învăţa importanţa limbilor străine nu numai pentru mobilitate, ci şi pentru momentul când îşi găsesc un loc de muncă pe piaţa locală a muncii. 

Participanţilor li se vor prezenta furnizorii de cursuri de limbi străine, precum şi metode alternative de învăţare a limbilor străine în ţara de origine sau în străinătate.  
 

Obiective:  
 
- Familiarizarea cu importanţa cunoaşterii a cel puţin unei limbi străine 
- Familiarizarea cu tendinţele şi condiţiile actuale de pe piaţa muncii 

- Familiarizarea cu sistemele generale de certificare lingvistică şi furnizorii acestora din ţara de origine şi din străinătate 
- Creşterea nivelului de cunoştinţe referitor la învăţarea limbilor străine în alte ţări din UE şi posibilităţile de a obţine finanţări nerambursabile din partea UE 

 

Metodologie:  
 
- Cursuri teoretice furnizate de formator (prezentări PowerPoint, discuţii);  
- Ateliere.  
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Resurse:  
 
- Suport de curs – prezentări PowerPoint; 
- Proiector video şi laptop; 

- Panou.  
 
Evaluare:  
 

Procesul de evaluare a cursului se va desfăşura după cum urmează: 

- Evaluarea formatorului şi a cursului folosind chestionarul de evaluare a formatorului/modulului de către participanţi.  
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Ore  Subiectul Detalii 
 
0 h 20 Prezentarea subiectului, prezentarea Cursuri teoretice din partea formatorului 

participanţilor, testarea cunoştinţelor 
participanţilor referitoare la acest subiect. 

 

0 h 50 

 
Prezentarea importanţei deţinerii de cunoştinţe  
de limbi străine atunci când se intră pe  
piaţa muncii. 
Demonstraţie cu cazuri practice – statistici  de  
pe motoarele de căutare a locurilor de  
muncă privind numărul angajatorilor care  
cer cunoaşterea unei limbi străine. 
Familiarizarea cu tendinţele şi condiţiile actuale  
de pe piaţa muncii Familiarizarea cu  
sistemele generale de certificare lingvistică. 
Trecerea în revistă a instituţiilor care  
furnizează certificări în ţara de origine şi 
în străinătate şi a celor care predau cursuri  
de limbi străine pe plan local  
Posibilităţi de cofinanţare a cursurilor de  
limbi străine  
Alte metode de învăţare a limbilor străine 

 
Cursuri teoretice din partea formatorului 
Prezentare PowerPoint şi comunicări imprimate 
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Ore  Subiectul Detalii 
 

0 h 20 

 
Învăţarea limbilor străine în alte ţări din UE 
Trecerea în revistă a practicilor şi experienţelor 
altor participanţi privind programele  de schimb 
de experienţă (cel puţin un participant la 
programe  de schimb de experienţă îşi 

împărtăşeşte experienţa personală)  
Trecerea în revistă a posibilităţilor şi 
informaţiilor referitoare la obţinere a fondurilor 
UE pentru programe de schimb de experienţă 
/mobilitate 

Cursuri teoretice din partea formatorului 

Suport de curs pentru acest modul/ Panou 

Comunicări 

 
 
 
 

0:20 h Formatorii implică publicul într-un Cursuri teoretice din partea formatorului  
„exerciţiu practic” în care fiecare Panou  
NEET trebuie să întocmească un Plan 
în conformitate cu informaţiile .  
prezentate de formatori.  
Prezentarea planurilor de către NEET.  

va fi urmată de discuţii şi sfaturi din  
partea formatorului Acest exerciţiu este 

important pentru a evalua nivelul de înţelegere 

şi cunoştinţe dobândit pe parcursul cursului.  
 
 
 

0:10 h Feedback din partea participanţilor Cursuri teoretice din partea formatorului 
prin completarea chestionarului de 
evaluare a cursului 

 

Examinări:  
Nu sunt prevăzute examinări în cadrul acestui curs.  
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Explicarea modelului mixt  

 Ţel şi obiective  

Modelul mixt răspunde la o observaţie generală conform căreia există o nemulţumire totală din partea categoriei defavorizate ca şi NEET cu privire la metodele de educaţie 

tradiţionale, şi în mod specific la lecţia frontală, preferând moduri care se concentrează pe a face si pe experienţă. În acest sens, este mult mai eficient să implici tinerii într-un 

proces de tipul celui de facilitare care poate însemna  căi experimentale, însoţirea participanţilor selectaţi la activităţile practice şi, în cadrul acestor cai, să încerce să identifice 

modele de competenţă şi transferul de cunoştinţe. Modelul mixt este recunoscut ca o cale profesională care profesionalizează mai îndeaproape şi transferabilă într-un mod mai 

direct la lumea muncii, chiar în legătură cu vocaţiile din teritoriu. Obiectivul specific al modelului mixt în cursurile de formare pilot este acela de a consolida conţinuturile teoretice 

învăţate în lecţiile din clasă şi în zona de competenţă, prin experienţe de lucru cu scopul final de a promova auto-promovarea tinerilor şi de auto-încadrarea în muncă; în plus 

pentru a asigura tinerilor Neets o activitate concretă şi cu suport real pentru a face mai uşoară cunoaşterea şi întâlnirea cu instituţiile publice şi private implicate în servicii sociale, 

de încadrare în muncă şi de orientare a tinerilor. 

 

Alegerea (modelului mixt)  
 
Alegerea acestui model este strict legată de caracteristicile ţintei specifice a participanţilor, care este parte dintr-o categorie mai complexă şi eterogenă ca şi cea a NEET. 

Rezultatele interviurilor individuale ale NEETs şi grupul de focus care s-a realizat în Italia au subliniat următoarele nevoi:  

 

- Să concentreze intervenţia proiectului pe tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 29;  

- Să furnizeze un curs de instruire mixt (teoretic şi de profesionalizare) pentru a transfera participanţilor Neets cunoştinţe şi instrumente folositoare pentru a realiza roluri şi 

sarcini operaţionale.  

Competenţele transferate de la formatori în timpul lecţiilor vor fi aplicate direct în cadrul societăţilor implicate în activităţile practice. Deci, vizita la societate nu este un stagiu sau 

o activitate de muncă în legătură cu procesul de producţie sau serviciile operaţionale ale fiecărei societăţi; Dimpotrivă  aceasta trebuie să fie considerată ca un moment pentru 

evaluarea şi practicarea experienţelor teoretice dobândite în clasă.  

Modelul mixt, bazat pe o combinaţie de metodologii didactice integrate, lecţie teoretică şi instruire la locul de muncă, face posibilă consolidarea şi intensificarea aptitudinilor şi 

abilităţilor dobândite, şi fiecare element metodologic al căii devin o extensie şi o upgradare a celeilalte. 

  

Realizarea 

Pentru implementarea modelului mixt o parte a unei căi total teoretice (în termeni de ore) va fi consacrată vizitelor la societăţile selectate din teritoriu. În mod special, se va 

efectua minimumul din timpul afectat părţii teoretice per modul, planificarea vizitelor la societăţi (8h pe zi pentru un total de 5 zile) în relaţie cu fiecare modul, şi anume:  

 

• Auto-evaluarea şi dezvoltarea şi implementarea unor module ale proiectului profesional;  

141  



 
 

 

 

 

 

• Să găsească un curs, să găsească un modul cu schemă de inserare;  
• Îndrumare şi orientare pentru auto-antreprenoriat şi începerea unui modul autonom pentru locuri de muncă;  
• Să găsească un modul sezonier pentru locuri de muncă;  
• Să îmbunătăţească modul privind aptitudinile de limbi străine.  

Activităţile de învăţare de la locul de muncă vor planifica în mod detaliat dar nu înainte de modulul de autoevaluare, pentru a putea evalua rezultatele activităţilor practice şi 

de simulare pentru fiecare participanţi, în termeni de consiliere şi orientare motivaţională, care vizează aptitudinile de auto-construire şi de auto-diagnosticare. 

Formatorul / formatorii va (vor) monitoriza participanţii în timpul vizitei în cadrul societăţii ca şi referinţă pentru participanţi, dar şi pentru societate de a-i primi şi de a-i îndruma; 

în plus, pentru a supraveghea activităţile în ceea ce priveşte conţinutul şi modulele şi de a observa participanţii şi comportamentele lor în timpul proceselor de predare şi 

învăţare, în special cu privire la motivaţie şi participare. 

 

Selecţia (societăţilor)  

Selecţia companiilor s-a făcut luând în considerare atât conţinutul teoretic şi practic al fiecărui modul validat de către Consorţiu. În acest fel, instruirea în cadrul societăţilor, 

oferă un fel de testare a atitudinilor, aşteptărilor, aptitudinilor participanţilor facilitând integrarea lor socială şi profesională. 
 
Să enumerăm câteva dintre societăţile implicate în modulul mixt cu o descriere scurtă a rolului în planul de instruire – în legătură cu activitatea principală a fiecăruia 
– care permite demonstrarea activităţii de combinare şi potrivire efectuată între societăţi şi module şi, în general, Ţelurile căii. 
  - Vizită la ISAS Cosenza angajată încă din 1970 în formare continuă şi în mod specific în îndrumare educaţională şi profesională. Ţelul acesteia este acela de a 
aminti şi de a arăta modul în care auto-evaluarea şi auto-conştientizarea reprezintă un punct central al cercetării active cu privire la activităţile sociale şi de 
încadrare în muncă;  
 - Vizită la INVITALIA, Agenţie Guvernamentală pentru promovarea investiţiei străine şi dezvoltarea întreprinderii, pentru abordarea într-o manieră concretă a 
practicilor de finanţare vizavi de auto-încadrarea în muncă care fac diferenţa între diferitele fonduri, sectoarele de producţie cheie, elementele de inovare ale 
planurilor de afaceri;  
 - Vizită la DEPARTAMENTUL DE LINGVISTICĂ din cadrul Universităţii Calabria pentru a testa metodologiile de învăţare, cât şi nivelele de învăţare şi durata 
pentru învăţarea limbilor pentru obţinerea de certificări în limbile europene;  

- ……..  
 

142  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Pentru a merge mai departe 
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RECOMANDARI 



 
 

 

 

 

Modulul 7: Pentru a merge mai departe  
Aptitudini personale şi sociale: Învăţarea prin joc  

Instructor Telefon 
 

Birou E-mail 
 

Orar  
 

Descriere:  
Formarea este orientată pe un mod practic şi utilizează metode de formare interactive cu implicarea participanţilor. Noi aderăm la principiul  

de “Învăţare prin joc” al J. A. Comenius.  

Ţelul proiectului a fost acela de a stimula dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor care sunt importante pentru succesul de pe piaţa muncii şi în viaţa personală.  

Metodologia noastră este furnizată deci din principiile de învăţare prin experienţă practică. Cel mai mare accent se pune pe activitatea participanţilor, cooperarea şi 

comunicarea acestora, şi niciodată pe forma clasică de interpretare şi citire.  

Obiective:  

- Dezvoltarea de aptitudini personale şi sociale: (1) Abilitatea de adaptare la mediul organizaţional; (2) Comunicare; (3) Inteligenţă emoţională; (4) autonomie 

Metodologie 

- Discursuri furnizate de către un formator (PowerPoint şi conversaţie);  

- Materiale pedagogice;  

- Schimburi / Discuţii;  

- Masă rotundă;  

Resurse:  

- Suport de curs – Prezentare PowerPoint;  

- Video proiector şi laptop;  

- Flipchart;  

- Internet;  

Evaluare:  

Lecţiile învăţate din experienţele pilot arată faptul că programul de coaching prezent poate fi folosit în cadrul unor grupuri ţintă diferite, cu adaptările necesare, de ex. 

utilizând o abordare mai individuală şi mai personalizată, combinată cu unele tehnici şi exerciţii de coaching, sau implementându-l ca şi curs de formare.  
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Program curs:  
 
 
 
 

Ore din săptămână Subiect Detalii 
 

Prima zi 3h 

 

Formarea va consta din: 
Introducere teoretică 
Exemplu practic al unui exerciţiu de o 
competenţă  specifică 
Sesiuni de discuţie  faţă în faţă 

 

Formator discursuri 
Prezentare PowerPoint cu acest web site 
sau agenţii de recrutare 
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Modulul 7: Evoluţie 
Fişa XXVII: Sprijin şi consiliere personalizată 

 
 

Formator  Telefon  Telefon 

Birou  E-mail e-mail  

Program de lucru   
 

Introducere:  
 
Diversele module care formează programul de formare au fost dezvoltate într-un mod direcţionat pentru a răspunde nevoilor grupului ţintă, aşa cum s-a explicat în analiza 

WP2.  
În plus faţă de aceste module, stagiarilor li s-a alocat perioade timp de instruire şi asistenţă personalizată. Este interesant de observat că acest acompaniament nu numai 

că a avut un impact pozitiv asupra rezultatelor finale ale proiectului, ci şi se evidenţiază prin eficacitate în comparaţie cu celelalte module. având o durată propusă de 10 

ore pentru fiecare stagiar, evaluările arată că timpul real a fost utilizat cel puţin atât de mult şi cu până la 20% mai mult. În mod similar cu celelalte module şi în funcţie de 

parteneri, există diferenţe importante între durata reală şi cea estimată. Această observaţie ne face să concluzionăm că timpul de instruire a fost nu doar important, ci şi 

apreciat. din acest motiv, credem că ar trebui formalizat ca un instrument cu propria sa fişă practică în mod similar cu celelalte instrumente.  
NB: Această fişă este un document care poate fi adaptat şi modificat care va evolua şi se va îmbunătăţi în urma acţiunilor exterioare.  
 
Descriere:  
 
Elementul de instruire al acestui curs de formare este un proces adiacent care se bazează, pe de o parte, pe diversele module oferite şi, pe altă parte, pe instrumentele 

existente de pregătire. Este o metodă care oferă candidatului un sprijin apropiat, personalizat şi flexibil pentru ca acesta să beneficieze de o experienţă pozitivă a lumii 

profesionale sau de învăţare. Realitatea este că părăsirea prematură a şcolii sau şomajul pe termen lung sunt situaţii care duc adesea la probleme de motivare şi 

socializare la tineri.  
Obiective generale şi specifice: Principalul obiectiv al procesului de sprijin este de a remobiliza tinerii şi de a-i păstra în cadrul unui proces de muncă sau studiu. Acesta se 

poate realiza prin acordarea de încredere în sine, prin punerea lor în contact cu instituţiile, prin înţelegerea mecanismelor şi schimbărilor pe piaţa muncii, prin dezvoltarea 

unei cariere sau a unui proiect de formare şi prin mobilizarea competenţelor personale şi profesionale. De asemenea, procesul de sprijin furnizează un tip de mediere 

între organismul angajator, centrul de formare şi candidat pentru a stabili un cadru favorabil acestuia din urmă pentru a se dezvolta şi pentru succesul carierei sale sau a 

proiectului său de formare.  
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Metodologie:  

Atunci când se pune în practică acest proces, trebuie realizată oi relaţie tripartită şi bilaterală între tânărul care este pregătit, furnizorul cursurilor de formare 

sau a stagiilor de practică  şi potenţiala companie angajatoare. Pe baza acestui cadru de acţiune, instituţia şi persoana pregătită definesc împreună obiectivele 

şi modalităţile practice ale acţiunii (durata of procesului de însoţire, frecvenţa contactului, ora şi locul de întâlnire, momentul finalizării procesului etc.). 

Procesul de însoţire ţine seama de interesele celor trei părţi. 
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