
                                                               
 

KA2 – Strategic Partnerships - Project Number 2018-1-RO01-KA201-049235 
JOBLAND. Teaching skills and resources for improving career learning at schools 
 

 

Stimate colege/ Stimați colegi 
 

În perioada 2018-2021, CMBRAE implementează proiectul Erasmus+ JOBLAND- Teaching skills 

and resources for improving career learning at schools,  KA2- Strategic Partnerships- Project 

Number 2018-1-RO01-KA201-049235, în calitate de coordonator. 

 

 

În cadrul acestui proiect, in perioada 26 Mai 2021- 2 Iulie 2021 se va desfășura cursul on-line 

pe tema consilierii carierei în învățământul primar, la care pot participa 11 profesori consilieri 

școlari din cadrul CMBRAE.  

 

Ca urmare, în perioada următoare, până la data de CMBRAE, organizează selecție pentru cei 

11 consilieri școlari interesați să participe la cursul on-line, coordonat de Universitatea din 

Florența/ Italia (UNIFI- UNIVERSITA DELI STUDI DI FIRENZE). Cursul, ce se adresează 

profesioniștilor în domeniul carierei din învățământul primar (consilieri școlari, cadre 

didactice), va avea o abordare inovativă a consilierii carierei. 

 

Temele dezbătute vor fi susținute de experți din cadrul parteneriatului, cadre didactice de la 

Universitatea din Florența (IT) cu participarea partenerilor Centrului Pluriversum (IT), VIA 

University College (DK), CMBRAE (RO) și CNPEE (RO) și se vor axa pe: 

• Career Management Skills (CMS), noua paradigmă de abilități pentru adaptarea la 

piața muncii. 

• Resurse educaționale inovative dezvoltate în proiect pentru consilierea elevilor din 

învățământul primar.  

 

În vederea selecției pentru locurile disponibile, va rugăm să adresați o scrisoare de intenție, 

de maximum 1 pagină, în limba engleză, pe adresa m_marcinschi@yahoo.com, până la data 

de 24.05.2021. Vor fi apreciate: motivația și interesul pentru temele abordate, valorificarea 

competențelor formate în activități la nivelul școlii/ rețelei CMBRAE prin ateliere de lucru 

pentru consilierii școlari din sector, cât și pentru cadrele didactice din școlile în care 

funcționează. Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-iul CMBRAE, în data de 25.05.2021. 

Pentru că acest curs se va desfășura în limba engleză, cunoașterea acestei limbi la nivel 

avansat este o condiție a participării la selecție. 

mailto:m_marcinschi@yahoo.com

