
   
 

Al 2-lea Newsletter FairGuidance 
Ghid de instruire FairGuidance disponibil acum! 

La sfârșitul lunii august, proiectul nostru Erasmus+ FairGuidance s-a încheiat 
cu succes. Timp de doi ani, experții de orientare din organizațiile partenere din 
Bulgaria, Germania și România au făcut schimb de cunoștințe și experiență 
privind îmbunătățirea accesului la educație și pe piața forței de muncă pentru 
grupurile dezavantajate. Unul dintre principalele rezultate ale cooperării 
intensive și productive este Manualul de instruire FairGuidance. 

Finalizarea manualului și dezvoltarea conținutului pentru platforma FairGuidance eLearning, 
precum și numeroasele evenimente de diseminare în toate țările participante pentru a 
prezenta rezultatele proiectului, au fost punctul central al celui de-al doilea an de proiect. 
Conferința de proiect privind Guidance 2025 - Noile provocări pentru orientarea educațională 
și cariera în Europa, găzduită de partenerul proiectului Ministerul Educației din Baden-
Württemberg, a fost un punct de reper foarte reușit. 

  Prof. Nicolay Mihailov și Dna. Milena Popova de la 

Universitatea din Ruse Angel Kanchev prezintă manualul bulgar FairGuidance la conferința de proiect 

din Stuttgart (iunie 2017) 

Manualul este disponibil pe site-ul proiectului http://www.fairguidance-project.eu 
(gratuit). Acesta a fost dezvoltat pentru profesioniștii de consiliere care lucrează cu 
persoane din grupuri dezavantajate dar si pentru profesionistii de consiliere in 
cariera. Acești consilieri își vor extinde cunoștințele și abilitățile în ceea ce privește 
îndrumarea specifică grupului țintă prin formarea FairGuidance. Astfel, mai multe 
persoane din grupurile țintă defavorizate pot fi mai bine însoțite și susținute pe 
parcursul carierei lor. 

 Partenerii germani: Dl. Rolf Ackermann, Ministerul 

Educației din Baden-Württemberg, Dna. Silke Taubert-Vikuk; Dna. Susanne Renner și Dna. Ulrike 

Santos, ttg team training GmbH 

Manualul modular este disponibil în engleză, bulgară, germană și română. Acesta 
poate fi folosit ca suport pentru instruirea profesioniștilor de orientare, precum și 



   

pentru învățarea auto-dirijată. Modulele conțin o mulțime de informații de bază și 
cunoștințe actualizate privind procesul de consiliere și orientare, managementul de 
caz, îndrumarea în carieră și profilul de competență pentru consilieri. În plus, se 
regăsesc subiecte importante privind diversitatea și egalitatea de șanse, consilierea 
privind spiritul antreprenorial, orientarea către educație și posibilitățile de implicare 
voluntară a persoanelor defavorizate. Numeroase exerciții, metode utile și 
instrumente completează manualul. 

 Dna. Mihaela Piraianu, Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Galați, vorbind la evenimentul  de diseminare FairGuidance desfășurat în 

Galați - România  

Platforma FairGuidance eLearning reprezintă al doilea palier, de mare amploare 
pentru transmiterea rezultatelor proiectului (în limba engleză și toate limbile 
partenerilor din proiect). Acesta cuprinde conținutul esențial al tuturor modulelor 
cursului de formare într-un scurt rezumat. Pentru fiecare modul puteți găsi exerciții 
practice pentru a aplica noile cunoștințe. În acest fel, platforma FairGuidance 
contribuie, de asemenea, la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților consilierilor și 
practicienilor de orientare. 

Pentru a avea acces la platforma de e-learning, vă rugăm să contactați directorul de 
proiect Dna. Susanne Renner, susanne.renner@team-training.de 
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