Instrumente inovative pentru consilierea carierei și învățarea
despre carieră
Experiența proiectului JOBLAND- coordonat de CMBRAE

Cum putem să visăm la ceva ce încă nu cunoaștem? Acest motto a însuflețit un proiect
educațional complex, realizat în baza unui parteneriat european, coordonat de Centrul
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), pentru crearea și
consolidarea de resurse și strategii de educație privind cariera în secolul XXI.
În perioada 2018-2021, CMBRAE a dezvoltat, împreună cu parteneri din Italia, Danemarca,
Spania, Turcia și UK, un proiect Erasmus+, KA2, având ca obiectiv dezvoltarea unor
instrumente inovative de facilitare a învățării despre carieră și a consilierii carierei la elevii din
învățământul primar.
Partenerii proiectului JOBLAND sunt:
• Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională-România
(coordonator)
• Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - România
• Universitatea din Florența - Italia
• Centrul de Studii Pluriversum - Italia
• Școala IC Maniago - Italia
• Universitatea VIA - Danemarca
• Cascaid - UK
• DEP Institut - Spania
• Școala Ozel Bilkent Ortaokulu – Turcia
Proiectul JOBLAND ” Teaching Skills and Resources for improving
career learning at schools” s-a dovedit un proiect vizionar,
deschizător de drumuri, în special prin impactul extraordinar pe
care instrumentele sale l-au avut în timpul pandemieie de
coronavirs și al învățării online. Prin ghidurile dezvoltate,
curricula de curs online, jocurile virtuale și fizice pentru
consilierea carierei elevilor din școala primară dezvoltate în 6
limbi, webinarul european desfășurat simultan în cele 6 țări
participante la proiect, acest proiect a reprezentat o modalitate
inspirațională de demonstrare a eficienței activităților inovative
virtuale în consilierea și educația pentru carieră a elevilor.
Impactul se va perpetua, cu siguranță, în viitor, prin eficiența și
ușurința cu care aceste instrumente pot fi exploatate de către
fiecare profesor în parte, din țările participante la proiect și nu numai.

Un feedback deosebit a fost obținut ca urmare a pilotării produsului intelectual 4, respectiv
jocul virtual, dedicat în special elevilor cu vârste cuprinse între 6-12 ani (iar cu prioritate celor
de de la clasele a II-a și a IV-a). Jocul cuprinde o fișă de lucru, o ”hartă” a lumii magice Jobland
și are animații captivante pentru elevi. Durează 22 minute, poate fi proiectat în sala de clasă,
pe videoproiector și poate reprezenta un instrument atractiv prin care elevii, ghidați de către
un povestitor, vor explora domenii profesionale, diverse meserii/profesii și responsabilitățile
asociate acestora, în timpul unei ore de curs. Jocul se finalizează cu o provocare: identificarea
unui cuvânt secret al lumii carierelor. Jocul poate fi descărcat în limba română de pe:
https://www.joblandproject.eu/resources/
În data de 8 iunie 2021, CMBRAE și CNPEE au
realizat o activitate online provocatoare,
invitând 14 școli, în același timp, pentru a juca
jocul Jobland simultan și a participa live la
concursul pentru identificarea cuvântului secret
al lumii Jobland. Activitatea s-a desfășurat pe
platforma Zoom iar jocul a fost proiectat pe
videoproiectoarele din toate clasele participante la proiect. Acest eveniment, cu un impact
extraordinar la elevi, cadrele didactice și consilierii școlari participanți la activitate, va
constitui, cu siguranță, în viitor, un nou mod de abordare a activităților de consiliere a carierei,
mai dinamice, mai atractive.
Puteți afla mai multe despre proiectul Joblandaccesând:
www.cmbrae.ro sau www.joblandproject.eu
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