
Scopul proiectului:

Proiectul „The Career Garden” oferă o perspectivă asupra câmpu-
lui muncii, inclusiv aplicaţii de lucru individual. 8 parteneri din 5 
țări lucrează împreună cu diferite companii pentru a dezvolta 
module necesare derulării unui stagiu, module pe care studenții 
din școlile vocaţionale sau teoretice  le pot folosi în scopul orien-
tării în carieră. Modulele online pot fi accesate prin intermediul 
unei platforme web. Datorită abordării multilingvistice, module-
le sunt utile și pentru învățarea limbilor străine. Prin intermediul 
acestora, tinerilor li se oferă oportunitatea de a accede pe piaţa 

muncii de a lua contact cu diferite profesii cu ajutorul noilor teh-
nologii.

Elevii, studenții, stagiarii, profesorii și companiile din următoa-
rele cinci sectoare beneficiază de acest proiect: IT, sănătate, con-
strucții, turism si catering, precum și sectorul educațional. Pro-
iectul este unul pilot, iar rezultatele urmează să fie multiplicate 
și la nivelul altor domenii.

 � cunoașterea diferitelor profesii, specificul și cerințelor acesto-
ra pentru o mai bună consiliere în carieră

 � pregătirea pentru stagii și formare cu sarcini de lucru aplicate

 � stabilirea unor contacte cu companii din țară și străinătate

 � susțin rolul lor de consilieri în carieră cu materiale didactice

 � furnizează recomandări pentru orientarea în carieră în școli

 � îmbunătățirea legăturilor dintre școlile vocaționale și compa-
nii

Beneficii pentru tineri: Beneficii pentru educatori:

 � implementarea unei experiențe profesionale cu ajutorul teh-
nologiei

 � pregătirea mai bună a tinerilor pentru câmpul muncii

 � identificarea de tineri stagiari, ucenici și angajați motivați și 
talentați  în țară sau în străinătate

Beneficii pentru companii:

Cariera ta începe

aici!



Ce înțelegem printr-un stagiu de practică 
virtuală în câmpul muncii?

30 de module multilingve cu aplicații pe anumite elemente: in-
terviuri, tur virtual al companiei, sarcini de documentare, sec-
vențe de e-learning, teste și aplicații pe care elevii pot încerca 
să le rezolve acasă. Companiile creează propriile lor module vir-
tuale, utilizând aceste șabloane, contribuind însă cu experiența 
lor în domeniu, expertiza și ideile care pot fi adaptate cerințelor 
proiectului. Modulele nu se limitează doar la vizionarea pasivă a 
unor filmulețe, ci, dimpotrivă intenționează să ofere îndrumare 
pentru activități practice și să stârnească interesul tinerilor pen-
tru a experimenta și învăța lucruri noi. 

Dacă ești elev, profesor sau companie și ești interesat să partici-
pi la acest proiect, te rugăm să contactezi partenerii din țara ta, 
după cum se regăsesc în lista de mai jos:

contacte

partener de proiect

Intrebari generale
careergarden@francopohonia.com 

Germania
Roma Schultz
roma.schultz@lasub.smk.sachsen.de 

Tomasz Jaskow
tomasz.jaskow@lasub.smk.sachsen.de

Austria
Verena Maier
verena.maier@wkstmk.at

Thomas Narowetz
thomas.narowetz@wkstmk.at

Claudia Taylor
claudia.taylor@bildung-stmk.gv.at

Croaţia
Nevenka Kos
nevenka.kos@prigoda.hr 

Sanja Dugonjić Jovančević
sanja.dugonjic@gradri.uniri.hr 

România
Irina Furedi
irina.furedi@colegiulpedagogiciasi.ro 

Serinela Pintilie
serinela.pintilie@colegiulpedagogiciasi.ro 

Irina Cosovanu
irina.cosovanu@colegiulpedagogiciasi.ro

Franţa
Claudie Gouzien
claudie.gouzien@gmail.com 

Cecile Mouchel
cecile.mouchel@francophonia.com
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