Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli)
('JOBS') combină, în Romania, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii
ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și
alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au
sansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.
Ideea proiectului a fost intens dezvoltata in perioada mai 2008 - mai 2011
printr-o cooperare stransa intre Universitatea Pedagogica Zurich (PH Zurich),
Ministerul Educatiei Nationale (MNE) si Centrul National pentru Dezvoltarea
Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) din Romania. In cadrul acestui
process, Centrul pentru Proiecte Internationale in domeniul Educatiei (IPE), in calitate
de principal contractant al Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si Cooperare (SDC) este
responsabil cu implementarea si coordonarea proiectului. In primii ani, in cadrul
parteneriatului stabilit pentru implementarea proiectului, au fost definite procedurile
de lucru, responsabilitatile si repartizarea sarcinilor. Toate acestea sunt acum ferm
definite in prevederile privind modul de lucru in comun.
Proiectul este rezultatul unei intense cooperari cu cele doua scoli pilot Scoala
Gimnaziala Nr. 25 (Sc. 25) si Colegiul Tehnic Transilvania (CTT) din Brasov, precum
si cu celelalte scoli din judetul Brasov care au fost integrate in programul JOBS,
dovedind un inalt nivel de motivare si capacitatea de a lucra la standarde ridicate.
Proiectul este sprijinit si de eforturile depuse de Universitatea Bucuresti, de
departamentele de cercetare si IT ale Universitatii Pedagogice Zurich si ultimul, dar
nu cel din urma, de Inspectoratul Scolar Judetean Brasov.
Obiectivul JOBS este sa pregateasca elevii din Romania aflati in ultimii ani de
gimnaziu si primii ani de invatamant tehnic pentru a) dobandirea unor competente si
abilitati utile in viata, b) obtinerea unei perceptii realiste privind oportunitatile de pe
piata muncii in regiunea lor, c) luarea unei decizii privind educatia lor viitoare si
cariera lor profesionala. Aceasta se realizeaza prin introducerea unei noi abordari
transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-invatare (invatarea
bazata pe sarcini) si cu ajutorul unei serii de 7 manuale pentru elevi. In plus, JOBS
acorda sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat si informare constanta cu
ajutorul unei platform de invatamant la distanta.
În perioada 2012- 2015, proiectul a fost implementat într-un număr de 60 de
școli din cele 6 județe ale regiunii Centru. Proiectul, respectând principiile egalității de

șanse și nediscriminării, a inclus atât școli din mediul urban cât și rural, atât școli cu
limba de predare română, cât și maghiară sau germană.
Începând cu anul școlar 2015 -2016 proiectul s-a extins în regiunile Nord Est
și Sud – Muntenia, prin selectarea unui număr total de 36 de unități de învățământ în
regiunea NE și 42 în regiunea Sud Muntenia.
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Rosiorii de Vede – 27 elevi implicati
din clasa a X a E si 3 cadre didactice : prof. dr. Daniela Gheorghescu, prof. ec.
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