
 

 

 

 

 

 

Descrierea proiectului JOBS 

 

Proiectul JOBS este un proiect al Centrului Internațional de Proiecte în Domeniul 

Educației (IPE) al Universității Pedagogice Zurich (PH Zürich) și a fost dezvoltat în cooperare 

cu Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și implementat în parteneriat cu 

Universitatea din București (UB), pe baza Acordului de cooperare dintre MENCS și PH Zürich, 

semnat în august 2013. Perioada aprobată de implementare a proiectului este 1 septembrie 2013 - 

31 decembrie 2016, cu posibilitatea extinderii până în iunie 2017. Proiectul este finanţat de 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (Swiss Agency for Development and 

Cooperation-SDC) şi co-finanţat de Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice.  

Obiectivul proiectului este acela de pregăti elevii înmatriculați în ultimii ani din 

învățământul gimnazial și primii ani de învăţământ liceal tehnologic/ profesional pentru alegerea 

unei rute de pregătire profesională sau/ și pentru continuarea studiilor la nivel universitar. Acest 

obiectiv general este urmărit prin introducerea unei abordări interdisciplinare, integrate, în 

curriculumul școlar care presupune aplicarea consecventă a unor strategii de instruire centrate pe 

elev (învățarea bazată pe sarcină) și pe dezvoltarea competențelor acestuia, dar și prin 

introducerea unei tematici adecvate, pentru a orienta elevii în vederea luării de decizii și a 

formulării unei opțiuni profesionale sau academice, corect fundamentate.  

 

Proiectul include 6 componente:  

- elaborarea și editarea materialelor didactice, 7 Caiete JOBS pentru elevi și 7 Caiete 

JOBS pentru profesori și un Caiet cu instrumente  de lucru; Caietele JOBS sunt 

realizate pentru învățământ secundar inferior și separat pentru învățământul secundar 

superior; acestea sunt disponibile pentru a fi descărcate, gratuit, de pe website-ul 

proiectului www.jobsproject.ro;  

- instruirea diferitelor grupuri ţintă;  

- dezvoltarea unei platforme de e-learning;  

- crearea unei pagini web;  

- dezvoltarea  unui program de formare a cadrelor didactice;  

- elaborarea unui studiu (de către Universitatea Pedagogică Zurich/ Centrul pentru 

proiecte internaționale în domeniul educației - IPE).    

Proiectul s-a implementat în  două faze: faza 0 (faza pilot) și faza Proiect complet. În 

faza 0 (derulată în perioada 15 iulie 2011 – 31 decembrie 2012), proiectul s-a implementat 

pentru pilotare în județul Brașov, iar în faza Proiect complet (care se derulează, începând 

cu 1 septembrie 2013, până la data de 31 decembrie 2016 (cu posibilitatea extinderii până 

în iunie 2017), implementarea s-a extins în Regiunea Centru și în alte 3 regiuni de 

dezvotare din România (Nord Est și Sud Muntenia, în anul școlar 2015-2016 și București- 

Ilfov, în anul școlar 2016-2017). 

 

Rezultatele proiectului sunt: 

- 180 de  unități de învățământ gimnazial și unități de învățământ profesional și tehnic din 4 

regiuni de dezvoltare (Regiunea Centru, Regiunea NE, Regiunea Sud Muntenia și Regiunea 

București Ilfov) care implementează proiectul; 

- elaborarea, editarea și utilizarea la clasă a materialelor de învățare Caietele JOBS (pentru elevi 

și pentru profesori); 
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- acreditarea (de către CNDIPT) și derularea unui program de formare continuă adresat cadrelor 

didactice din grupul țintă și furnizarea acestuia în colaborare cu Universitatea din București; 

- 29 mentori/formatori certificați din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 

- 540 de cadre didactice formate prin programul de formare continuă de tip blended learning, 

acreditat; 

- peste 5000 de elevi care aplică la clasă materialele de învățare Caietele JOBS; 

- dezvoltarea website-ul proiectului, www.jobsproject.ro; 

- desfășurarea competiției JOBS, la care au participat, în anul 2016, echipe de elevi din 68 de 

unități de învățământ. 

Experiența proiectului JOBS va fi preluată în cadrul programelor școlare de Consiliere și 

dezvoltare personală și Educație tehnologică, pentru învățământ gimnazial și în cadrul 

programelor școlare din învățământul profesional și tehnic iar Caietele JOBS constituie materiale 

educaționale utile ce pot fi utilizate în cadrul diferitelor activități didactice, inclusiv de dirigenție, 

pentru o mai bună cunoaștere, informare și orientare a elevilor, în formularea opțiunilor de 

educație și formare profesională și în formarea unor competențe utile pentru viață. 

 

Pentru informații suplimentare poate fi contactat Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic, www.tvet.ro, vet@tvet.ro și poate fi accesat website-

ul proiectului, www.jobsproject.ro.  
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