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Ce este CURSOR…

Șomajul în rândul tinerilor în UE în martie 2018 a fost
de 15,6% sau 3,6 milioane de tineri. Această rată
variază în țările partenere care participă la acest
proiect; 22,8% în Cipru; 16,8% în România; 13,8% în
Polonia; 12,5% în Irlanda (Eurostat). Abordarea
șomajului în rândul tinerilor rămâne una dintre
principalele priorități ale UE pentru a se asigura că
tinerii europeni își pot îndeplini potențialul și pot juca
un rol deplin și activ în economia dinamică actuală.
Abilitățile de planificare a carierei sunt privite din ce
în ce mai mult ca fiind abilități esențiale pentru muncă
și viață. În piața actuală a muncii aflată în continuă
schimbare, se poate presupune că lucrătorul mediu îşi
va schimba cariera de circa 7 ori în timpul vieții
profesionale. Partenerii implicați în proiectul CURSOR
consideră că este timpul pentru o abordare complet
nouă care să sprijine dezvoltarea abilităților de
planificare a carierei în rândul tinerilor, atât șomeri cât
și angajați
CURSOR va oferi un cadru complet nou de
planificare a carierei în care tinerii europeni sunt
sprijiniți să dobândească și să dezvolte abilitățile
necesare pentru a-și planifica propria cale de evoluție
a carierei și pentru a reţine acele abilități care să
poată fi utilizate pe tot parcursul vieții lor profesionale
active. CURSOR propune modernizarea planificării
carierei pentru a reflecta realitatea pieței europene a
locurilor de muncă, în care schimbare carierei poate
apărea frecvent.
Pentru a se asigura că materialele de planificare a
carierei dezvoltate sunt accesibile şi utilizate pe scară
largă, partenerii proiectului vor valorifica întregul
potențial al tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea,
producerea și prezentarea cadrului de planificare
a carierei. Instrumentele și resursele propuse vor fi
disponibile gratuit pentru toți furnizorii cheie de servicii
care lucrează în domeniul planificării şi dezvoltării
carierei tinerilor pentru a sprijini participarea activă a
tinerilor pe piața forței de muncă și reducerea ratelor
ridicate ale șomajului în rândul tinerilor care există în
prezent în întreaga Europă.
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În țările partenere, actualul model de sprijinire a carierei se
bazează pe conceptul de orientare în carieră ca serviciu.
Furnizarea serviciilor de orientare în carieră se limitează, în
general, la servicii educaționale formale sau de căutare a unui
loc de muncă. Cu toate acestea, având în vedere caracterul
dinamic al economiei moderne, este imposibil să se asigure
nivelul actual al acestui serviciu, în mod continuu, pe tot
parcursul vieții profesionale active a unui individ. Proiectul
CURSOR propune abordarea problemei planificării carierei
ca subiect pentru a învăța mai degrabă decât ca serviciu care
urmează a fi furnizat și se va concentra pe construirea
abilităților de planificare a carierei pentru tineri pentru a se
asigura că acestea sunt auto-suficiente în planificarea carierei
iar tinerii sunt capabili să-și planifice și să-și gestioneze
propria cale de evoluție a carierei și să o actualizeze în funcție
de necesități pe tot parcursul vieții profesionale.
Proiectul CURSOR va dezvolta o suită de 24 de resurse de
planificare a carierei care abordează 4 teme specifice, și anume:

Sinele

Puncte forte

Orizonturi

Reţele

Această suită de materiale de formare va cuprinde 12 resurse
introductive și 12 avansate; 3 resurse per temă, per nivel.
Fiecare resursă de învățare va fi produsă într-un format adecvat
bogat în media, pentru a sprijini procesul de învățare
într-o varietate de medii de învățare diferite. Un instrument de
evaluare pentru fiecare resursă va fi încorporat în design.
Fiecare instrument va fi disponibil în engleză, greacă, poloneză
și română.
Pentru a sprijini profesioniștii din domeniul tineretului să
utilizeze aceste noi resurse de planificare a carierei, partenerii
CURSOR vor dezvolta de asemenea un program personalizat
de formare profesională. Accentul acestei formări in service va fi
acela de a se asigura că profesioniștii din domeniul tineretului și
alți potențiali intermediari sunt încrezători în a lucra în medii de
învățare online și mixte pentru a sprijini nevoile de planificare a
carierei în rândul tinerilor. Toate resursele de planificare a
carierei și resursele de formare continuă vor fi disponibile și
accesibile pe o platformă CURSOR de e-learning, dedicată.

Consorțiul CURSOR cuprinde 4 parteneri care reprezintă Cipru, Irlanda, Polonia și România
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Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning – SEAL CYPRUS - Cyprus
Future In Perspective Limited – FIP – Ireland
Tomorrow sp. z.o.o. – Poland
Universitatea din Pitesti – UPIT – România
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Ce s-a întâmplat deja...
În cadrul întâlnirii de demaraj de două zile din mai 2018, consorțiul
s-a întâlnit pentru prima dată la Pitești, în România, pentru a se
cunoaște reciproc, pentru a vorbi despre obiectivele și activitățile
proiectului și pentru a începe planificarea primelor sarcini de lucru
pentru toți partenerii. Pe lângă discuțiile fructuoase și schimbul de
cunoştinţe şi experiențe, partenerilor proiectului le-a fost oferită o
vizită ghidată în Universitatea din Pitești în care s-au întâlnit cu
studenți și cadre didactice. Reuniunea a coincis cu evenimentul
anual “Salonul Inovaţiei, Creativităţii şi Cercetării Elevilor şi
Studenţilor Argeșeni - SICCESA 2018”, iar partenerii au putut vedea
câteva inovații și modele captivante elaborate de studenți din diferite
facultăți ale universității.

Ce va realiza CURSOR…
Pe durata ciclului de viață al proiectului de 24 de luni, partenerii
proiectului vor lucra împreună pentru a produce 4 rezultate, și anume:
1.
2.
3.
4.

Un raport de analiză de nevoi pentru formarea in-service
Un manual al programului de formare in-service
O suită de resurse de planificare a carierei
Un portal de e-learning

Ce urmează…
•
Fiecare partener va stabili un
forum național al părților interesate care
să sprijine toate acțiunile de dezvoltare a
proiectului și să asigure faptul că nevoile
tinerilor și profesioniștilor din domeniul
tineretului care îi sprijină pe aceştia sunt
satisfăcute în mod corespunzător.
•
Fiecare partener va efectua o
analiză locală a nevoilor de formare,
utilizând o abordare de cercetare pe două
direcții, care cuprinde o ercetare de birou
pentru a identifica modele posibile de bune
practici și o cercetare bazată pe chestionar
pentru a obține contribuția profesioniștilor
din domeniul tineretului

Cum să luaţi legătura cu CURSOR...

Dacă doriţi să vă alăturaţi forumului părţilor interesate din regiunea dvs. locală, vă rugăm să contactaţi partenerul din
ţara dvs. de origine.
Dacă sunteți un profesionist din domeniul tineretului și sunteți interesat să sprijiniți dezvoltarea materialelor de
formare CURSOR, vă rugăm să contactați partenerul din țara dvs. de origine.
Urmăriţi pagina noastră de Facebook sau trimiteţi un mesaj şi veţi fi în contact cu partenerul local
https://www.facebook.com/CursorCareerEU/
Dacă doriţi mai multe informaţii despre proiect accesați site-ul proiectului nostru
http://cursorcareer.eu/
http://cursorcareer.eu/
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