
În data de 3 aprilie 2021 a demarat proiectul: ,,e-Support services for career and vocational 

counseling of youth entering to the labor market” RORS 406. Acest proiect are durata de implementare 

de 12 luni, până în 2 aprilie 2022 și face parte din categoria proiectelor de colaborare transfrontalieră 

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia, acronim e-SSCVC. 

Universitatea de Vest din Timișoara (Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de 

Științe ale Educației) este principalul beneficiar și are ca parteneri:  

P 1: School Center “Nikola Tesla” Vršac, Serbia  

P 2: High school “Borislav Petrov Braca” Vršac, Serbia 

P 3: Colegiul National Bănățean, Timișoara  

 

Scurtă descriere a proiectului: 

Principalele rezultate ale proiectului sunt o platformă interactivă online de consiliere profesională 

și de carieră a elevilor, un ghid de consiliere care poate fi utilizat de toți profesorii din preuniversitar și 

consilierii interesați din România și Serbia, 40 de profesori de liceu (câte 20 de profesori din fiecare țară) 

care trec printr-un trening de formare organizat de UVT) și 400 de elevi instruiți pentru a lua cea mai bună 

decizie privind propria carieră (200 de elevi din fiecare țară) 

Proiectul vizează două grupuri țintă: primul, format din elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 16 

și 19 ani (400 de tineri: 200 din România, 200 din Serbia), al doilea format din profesori de liceu care vor fi 

pregătiți să acționeze ca profesori consilieri în carieră printr-un program postuniversitar. (40 de profesori: 

20 din România și 20 din Serbia). 

Proiectul se concentrează pe crearea unei platforme interactive online pentru consiliere 

vocațională și profesională, ca o structură de cooperare transfrontalieră și sprijin pentru accesul informat 

la piața muncii. Un ghid de consiliere pentru profesorii de liceu (care vor acționa în calitate de consilieri în 

carieră), ca instrument suplimentar menit să susțină activități de consiliere în carieră mai calitative. 

Platforma on-line intenționăm reprezintă spațiul destinat mentorării și consilierii elevilor, dar și o  

comunitate de învățare de la egal la egal, astfel încât studenții universității noastre, (cu precădere studenții 

masteranzi, din cadrul masterului de Consiliere și integrare educațională) prin activități de voluntariat, să 

le împărtășească elevilor de liceu activitățile și sfaturile lor pentru alegeri academice și de carieră, 

explicându-le despre învățarea din universitate, modul de adaptare la viața academică și la primul loc de 

muncă. 

În timpul proiectului, va fi elaborat un ghid de consiliere pentru dezvoltare vocațională și 

profesională (în limbile: română, sârbă și engleză), cu scopul de a dezvolta competențe de luare a deciziilor 

și de căutare a unui loc de muncă, pentru a se asigura că elevii de liceu sunt echipați nu numai cu cunoștințe 

și abilități pentru gestionarea informațiilor, dar și cu competențe și atitudini compatibile cu cerințele 

angajatorilor. 

Obiectivele pachetului de lucru sunt: 

➢ A proiecta o platformă interactivă online actualizată continuu în timpul implementării proiectului. 

➢ A elabora un ghid de consiliere pentru consiliere vocațională și profesională și a pregăti profesorii 

din preuniversitar pentru a realiza activități de consiliere în carieră cu elevii.  

➢ A realiza platforma online de consiliere vocațională și profesională cu două secțiuni: 

✓ Acces gratuit - pentru părțile interesate din preuniversitar 

✓ Secțiune privată pentru profesorii consilieri în carieră și elevii din grupurile țintă 

 

 Prima întâlnire oficială a echipei de implementare (în format online) va fi în 19.04.2021 de la ora 

17.00 și va contura un plan de măsuri și acțiuni concrete cu privire la derularea și implementarea 

proiectului.  

Link-ul de participare este: https://meet.google.com/wno-zica-iop 

https://meet.google.com/wno-zica-iop

