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COMUNICAT CONFERINȚĂ DE ÎNCHEIERE PROIECT 

EDUCAȚIONAL 
 
 

  „Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în 
carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean” 

 
 
             Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) organizează vineri 27 

mai 2016 la Școala Gimnazială nr. 167, sector 6, conferință de încheiere a proiectului 

educațional  „Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a 

copiilor din învățământul gimnazial bucureștean”, derulat în parteneriat cu Primăria 

Municipiului București prin Centrul de Proiect e li Programe Educaționale pentru 

Copii și Tineret—PROEDUS, Casa Corpului Didactic București, Asociația pentru 

Dezvoltare Durabilă în Educație și  Centrul Municipiului București de Resurse și 

Asistență Educațională (CMBRAE). 

          La conferință sunt invitați să participe reprezentanți ai partenerilor,  directori și 

formatori din cele 30 de școli pilot în care s-a implementat proiectul, experţi din proiect, 

cadre, didactice, reprezentanți ai grupului țintă, elevi și reprezentanți ai mass media. 

Proiectul cofinanțat din bugetul Primăriei Generale, prin PROEDUS, s-a derulat în 

perioada martie –mai 2016, în 30 de școli pilot din Municipiul București. 

           Scopul proiectului l-a reprezentat Creșterea informării a  900 de elevi din clasele 

a VII-a și a VIII-a, din 30 de școli din Municipiul București, cu privire la opțiunile 

privind parcursul educațional și profesional, pentru a dezvolta capacitatea decizională 

a acestora cu privire la alegerea viitoarei profesii, orientarea în carieră și integrarea 

socio-profesională a lor. 

           În cadrul proiectului s-a desfășurat un program de activități de formare și 

consiliere a celor 900 de elevi din grupul țintă, de natură să contribuie la facilitarea 

alegerii viitoarei cariere de către aceștia ( 10 ore). Totodată au fost realizate și vizite de 

lucru la agenții economici, instituții cu care școlile pilot au încheiat acorduri de 

parteneriat, pentru cunoașterea la fața locului a specificului diferitelor meserii de pe 

piața muncii bucureștene.  

 

Inspector proiecte educaționale, 

      Cristiana Mateiciuc 
 


