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Centrul Județean de Resurse și Asistență  Educațională, Argeș 

anunță stadiul evoluției proiectului pentru învățământ preuniversitar 

”Optimized pupil tools to increase social inclusion and access on the labor market” – 

Instrumente optimizate pentru incluziunea socială și pe piața muncii a elevilor - 

OptimaL nr: 2021-EY-PMIP-0002 , din cadrul Programului de Educație, Burse, 

Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - 

Mecanismul Financiar 2014-2021. 

 

Proiectul se desfășoară între 01.03.2022 și 30.06.2023 și beneficiază de un grant în 

valoare de 11473 EUR. 

Designul strategiei de proiect conține 3 obiective: 

O1. Creșterea competențelor a 5 angajați (CJRAE Argeș) pe parcursul primelor 6 luni ale 

proiectului în domeniile: curriculum de formare între egali și proiectarea conținutului cursurilor 

de formare; eficientizarea metodelor de consiliere educațională; investigarea resurselor 

educaționale naționale și internaționale; eficientizarea metodelor de consiliere profesională. 

Formarea se va face în cadrul cursului: „The teacher as a change agent”, cu experți educaționali 

ai Newschool, într-o mobilitate în Norvegia. Participanții la mobilitate au fost selectați pe baza 

cunoștințelor de limba engleză și a certificării ca formator, astfel încât să poată implementa 

următoarele ținte ale proiectului. 

O2. Crearea unui curriculum de curs de formare și conținut adaptat pentru experții educaționali 

români, până la sfârșitul lunii a 8-a a proiectului. Noul curriculum va fi distribuit gratuit pe site-

ul CJRAE, Argeș. 

O3. Formarea 10 experți educaționali din România, pe baza noului curs de formare dezvoltat, 

până la finalul proiectului. Cel puțin 90 % dintre aceștia ar trebui să raporteze competențe 

îmbunătățite în oferirea de consiliere educațională și profesională a elevilor. 

Mobilitatea  personalului în Oslo, Norvegia, pentru participarea la cursurile de formare 

profesională continuă s-a desfășurat în perioada: 12-18 iunie 2022.  

Pentru alte informații despre evoluția proiectului se pot consulta pe site-ul CJRAE Argeș 

https://cjrae-arges.ro/, la secțiunile proiecte sau noutăți, sau la cerere pe adresa:  e-mail 

cjraearges@yahoo.com. 

 

Manager de proiect, Director CJRAE, Argeș,  

Prof. Psih. Dr. Rodica Emilia CIUCĂ 

 

Responsabil proiecte internaționale, CJRAE Argeș, 
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