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Scopul prezentării
Să ne cunoașteți
Să descoperiți rezultatele
Să vedem cum putem sprijini tinerii împreună

Antrenament
pentru Viitor

ESTE O....
...soluție complexă și integrată de orientare în carieră, ce unește
experiențele diferite de autocunoaștere din WORKSHOPURILE
DE CARIERĂ, SESIUNILE INDIVIDUALE DE CONSILIERE și
TESTE PSIHOMETRICE cu vizite ON the JOB în companii.
Este un proiect lansat în cadrul Summitului Romanian Business
Leaders 2018, care a fost testat în orașele București, Cluj și
Constanța, cu peste 500 de elevi de liceu și gimnaziu, atât în
mediul offline (unde a început), cât și în mediul online în anul
2020. Instituțiile de învățământ în care proiectul a fost testat au
vizat medii cu performanțe diferite.
În prezent echipa Antrenament pentru Viitor este formată din
consilieri de orientare în carieră din orașele București, Cluj și
Constanța.

OFFLINE

ONLINE

Față în față sau direct este cea mai bună
experiență de învățare. Atât în grup sau
individual, specialiștii noștri, fie că sunt în
organizare sau sunt consilieri vocaționali, i-au
însoțit în experiențele de învățare.

Anul 2020 ne-a surprins în 3 instituții de
învățământ în etape diferite de implementare.
Ne-am ajustat la noul stil de învățare (online),
pe toate palierele: consiliere individuală,
workshopuri de grup și întâlniri cu specialiști.
Și credem că am făcut o treabă foarte bună!

2020 și pe
mai
departe

Orientarea în carieră este esențială mai mult ca
oricând
Prezenta pandemie a trezit multe emoții negative tinerilor. Prin discuțiile 1 la
1, prin întâlnirile cu specialiștii și prin intrarea într-un proces de
autocunoaștere, aceste emoții pot fi direcționate constructiv.

Ne propunem să ajungem la cât mai mulți
tineri
Consilierii școlari sunt insuficienți și au nevoie de o susținere exterioară.
Astfel, aceștia vor afla la final interesele elevilor și pot atrage ulterior în
instituția de învățământ inițiative plecând de la aceste interese.

Conectarea tinerilor la mediul de lucru (job,
carieră, vocație)
Contactul direct al tinerilor cu realitatea îi ajută să-și formuleze așteptări
realiste față de viitor și să înceapă să-și pună visurile în practică.

Etapele procesului de
consiliere
WORKSHOPURI DE CARIERĂ
Consilierea de grup ajută tinerii să se conecteze unii la
ceilalți și descopere convingeri limitative care îi
împiedică să ia decizii.

SESIUNI DE CONSILIERE
INDIVIDUALĂ
Tinerii își descoperă preferințele, trăsăturile de
personalitate și aptitudinile cu un consilier vocațional
specializat.

TESTE PSIHOMETRICE

VIZITE ON THE JOB

Teste psihometrice specializate pe 3 direcții importante în
orientarea în carieră: interese vocaționale, trăsături de
personalitate și aptitudini (numerice, lingvistice și de
raționament deductiv.

Vizite în companii și întâlniri cu specialiști atât în
offline, cât și online, prin care tinerii își "testează"
interesul pentru un domenii de viitor ales.

Linia de creștere pentru
elevul consiliat

Descoperirea de
sine/ clarificarea
obiectivelor
Prin intermediul
workshopurilor, sesiunilor
de consiliere individuală și
a testelor psihometrice,
elevul se descoperă pe
sine și își clarifică
obiectivele de viitor.

Alegerea a 2-3
direcții de viitor
Cu ajutorul consilierul
vocațional, în sesiunea de
consiliere individuală
elevul va alege 2-3 direcții
pe care să le exploreze pe
viitor.

Descoperirea
direcțiilor alese în
vizite ON the JOB
Explorarea concretă a
direcțiilor de viitor, fie prin
intermediul programului
sau a resurselor
individuale. Atât în offline,
cât și online, această
etapă poate aduce multă
claritate.

Planul de Viitor
Acesta este scopul
programului, ca fiecare
elev să își creioneze, în
ultima etapă, următorii
pași și să analizeze ce
direcție e mai potrivită
pentru sine.

Rezultate până în prezent
500+ participanți
Elevi de liceu sau gimnaziu care au beneficiat de experiența
Antrenament pentru Viitor

1000+ ore de consiliere individuală
Atât față în față, cât și online. Tinerii au avut teme individuale, pe care le-au
realizat cu susținerea părinților sau prietenilor. Am extins orientareîn carieră
în mediul lor, învățând să devină autonomi.

30 workshops de carieră
Sesiuni de orientare în carieră de grup susținute atât față în față, cât
și online.

50+ vizite on the job
Întâlnirea cu realitatea, cu specialiști din domeniu și cu mediul de lucru.
Cea mai interesantă parte pentru mulți dintre participanți. Exemple
companii care s-au alăturat: Regina Maria, Bitdefender, Tribunalul
București, Electronic Arts, Școala de Surzi, Ambasada Canadei etc.

Top 3 domenii
de interes
•MEDICINĂ & WELLNESS
•IT & INGINERIE &
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ
•PSIHOLOGIE & RESURSE UMANE
Cele mai multe interese ale tinerilor au fost concentrate în mare parte
spre aceste 3 domenii. În total, în medie/ instituția de învățământ au
rezultat peste 30 de domenii de interes.
Din statisticile finale ale proiectului a reieșit că fetele sunt mai
interesate de antreprenoriat decât băieții, dar și că job-urile în
arhitectura/ design și educație/ training sunt, în general, mai
interesante pentru tineri decât antreprenoriatul sau agricultura.

Câteva povești
din spate
“Proiectul pe care îl desfășurați este grozav! Personal, aveam
nevoie de ajutor în a mă decide asupra a ceea ce pot face în viitor,
din cauza nehotărârii mele.”
“Proiectul este ceva wow. Prin intermediul vizitelor am ajuns să fac
lucruri la care nu aveam curaj să visez vreodată (ex: să intru într-o
sală de operații). Discuțiile din cadrul acestor vizite m-au ajutat enorm
să îmi dau seama dacă un job este sau nu potrivit pentru mine.
Recomand tuturor elevilor care au ocazia, să se inscrie în acest
proiect. E o șansă unică în viața🙂 ”
“As vrea sa va multumesc si sa va felicit pentru munca
depusa pentru crearea acestui proiect. Imi imaginez ca nu a fost usor
sa puneti in functiune un astfel de proiect. Pot spune
sigur ca a fost una dintre cele mai creative, interesante si folositoare
experiente pe care le-am avut pana acum.”
“Un proiect foarte bine gandit si chiar de mare ajutor mai ales
pentru liceenii nehotarati, adica mai toti liceenii din ziua de azi :)”

De ce să duci
proiectul în liceul
tău, pentru elevii
sau copiii tăi?

Cel puțin 3 motive
Faci mai ușoară munca consilierului școlar
Știm foarte bine situația din teren și că un consilier școlar poate
deservi până la 1000 de elevi. Noi putem lucra cu până la 100 elevi/
instituția de învățământ și poate chiar și mai mult!

Tinerii sunt expuși la experiențe multiple
Experiențele pregătite în program îi ajută pe tineri să se descopere pe
sine alături de specialiști cu mulți ani de experiență în orientarea în
carieră, psihologie sau resurse umane. În plus, prin întâlnirea cu
specialiștii vor avea o perspectivă 360 grade asupra viitorului.

Un proces de orientare în carieră integrat
Procesul etapizat, bine pus la punct, complex și multi-fațetat, îi ajută
pe tinerii, care participă împreună, să ia decizia de carieră, dar și să se
cunoască pe sine prin reflectare, descoperire și interacțiune.

Care sunt următorii pași
PENTRU O EXPERIENȚĂ COMPLETĂ DE ORIENTARE ÎN
CARIERĂ
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Hai să ne cunoaștem
Un prim pas este acela de a
ne cunoaște, de a identifica
limitările (ex. programul
școlar, spațiile, interesul
elevilor) și de înțelege mai
bine procesul.
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Stabilim bugetul în
funcție de nr. de elevi
înscriși
În funcție de numărul de
elevi implicați, de acțiunile
dorite din proces și de
mediul de implementare
(offline, online), vom stabili
bugetul final.
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Stabilim planul de
lucru
Durata de implementare
durează în funcție de
numărul de elevi și de
mediul de implementare.
Pentru 25 de elevi durează
aproximativ 2 luni. Pentru
100 de elevi, aproximativ 4
luni. Tot procesul este
gestionat de echipa
Antrenament pentru Viitor.

Contact
Elena Pâslaru-Hubati
0741 13 78 91

Oana Botolan-Datki
0747 07 55 55

www.facebook.com/AntrenamentpentruViitor
antrenamentpentruviitor@rbls.ro

