
Urmând etapei de finalizare a cercetării 
din cadrul proiectului CURSOR– O nouă 
abordare la planificarea carierei, 
buletinul nostru informativ își propune 
să vă informeze cu privire la evoluția și 
noutățile acestuia.   
 
Care este starea actuală a lucrului cu 
tinerii privind planificarea carierei, în 
Cipru, Polonia, Irlanda, România?  
 
Plecând de la cercetarea de teren și  
documentară, este clar că lucrul cu 
tinerii și planificarea carierei au diferite 
niveluri de dezvoltare în fiecare dintre 
țările amintite.  
 
Eterogenitatea grupurilor de tineri 
existente în diferite medii de învățare 
(în special în școli sau în instituții de 
educație) conduce la apariția unei  mari 
varietăți de dificultăți și obstacole cu 
care aceștia se confruntă. De aceea, 
profesorii/ formatorii/ furnizorii de 
servicii în domeniul tineretului trebuie 
să fie bine pregătiți, pentru a face față, 
în mod eficient, diferitelor situații, tipuri 
și parcursuri privind planificarea carierei 
tinerilor.  
 
Când se confruntă cu îndrumarea 

tinerilor și planificarea carierei lor 
(incluzându-I și pe cei din medii 
dezavantajate), specialiștii utilizează 
metode, tehnici și resurse specifice: cele 
mai răspândite instrumente digitale, 
aparaturi și softuri ; articole cu sfaturi de 
carieră; studii de caz.  
 
 
Chiar dacă nu au participat foarte mulți 
furnizori de servicii în domeniul tineretului 
la programul de formare a formatorilor 
pentru îndrumarea tinerilor în carieră și 
sprijinirea planificării ei, s-a ajuns la un 
consens în ceea ce privește nevoia 
reorganizării unui astfel de curs.  Datorită 
importanței domeniului și a atractivității 
proiectului CURSOR, există un interes 
crescut al furnizorilor de servicii în 
domeniul tineretului în a se implica în 
grupurile naționale de lucru ale proiectului 
și a participa la cursul de formare CURSOR.  
 
Puteți citi rezumatul raportului de 
cercetare pe site-ul proiectului.  
  
Rezultatele cercetării au fost prezentate la 
reuniunea transnațională organizată de 
Tomorrow la Varșovia, Polonia.   
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Să luăm legătura 

Urmăriți-ne pagina de Fa-
cebook, pentru informații 
interesante despre Planifi-
carea carierei  
 
https://
www.facebook.com/
CursorCareerEU/ 
 

Site web:  

https://cursorcareer.eu/ 

  

DATE IDENTIFICARE 

PROIECT 

Proiectul este cofinanțat 

prin programul Erasmus+ 

al Comisiei Europene   

 

Acțiunea cheie:  

Cooperare pentru inovare 

și schmb de bune practici. 

 

Acțiune:  

Parteneriat strategic.  

Domeniu: Parteneriat stra-

tegic în domeniul 

tineretului. 

 

Obiectivul principal:  

Dezvoltarea inovării. 

 

FAZA DE CERCETARE A FOST FINALIZATĂ 
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