Învaﬂæ sæ træieøti mai bine!
Omul cât træieøte-nvaﬂæ!
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Am terminat øcoala.
De ce sæ mai învæﬂ?
Un proverb românesc spune cæ “Omul cât traieøte învaﬂæ”. Dar oare cât de
mult suntem fiecare dispuøi sæ învæﬂæm ceva nou în fiecare zi?
Într-un moment de dificultate socio-economicæ însæ, învæﬂarea permanentæ nu
mai este doar un moft ci o necesitate. Fiecare angajator îøi doreøte ca angajaﬂii
lui sæ fie cât mai bine pregætiﬂi atât în domeniul în care activeazæ cât øi în domeniile conexe.
Învæﬂarea permanentæ nu se referæ doar la absolvirea unei øcoli, ea înseamnæ
toate cunoøtinﬂele pe care le acumulezi pe parcursul întregii vieﬂi.
Niciodatæ nu e prea târziu sæ înveﬂi: fie cæ te-ai hotærât sæ termini facultatea
pe care ai întrerupt-o acum doi ani sau faci un curs de specializare sau, pur
øi simplu, îl rogi pe un coleg mai priceput sæ te înveﬂe ceva la locul de muncæ.

Cine are de învæﬂat de pe www.invatapentrutine.ro?
• Ai sentimentul cæ ai atins maximum de competenﬂæ în ceea ce faci la serviciu? Nu te plafona! Mergi mai departe! Cautæ provocarea în noile oferte de
formare de pe www.invatapentrutine.ro!
• Øcoala pe care ai urmat-o te-a fæcut sæ uræøti examenele, testele, lucrærile
de control øi evaluærile de orice fel? Avem o veste bunæ! Øcoala nu este singura instanﬂæ care produce învæﬂare! Existæ nenumærate alte situaﬂii din care cu
siguranﬂæ ai învæﬂat, chiar øi færæ sæ îﬂi dai seama de asta!
• Crezi cæ eøti prea în vârstæ pentru a mai învæﬂa? Cercetæri recente aratæ
cæ persoanele în vârstæ învæﬂæ altfel decât cele tinere, dar nu mai puﬂin decât
acestea! Experienﬂele dobândite de-a lungul anilor ne fac sæ devenim mai selectivi atunci când vrem sæ învæﬂæm ceva, mai orientaﬂi spre scopuri practice
øi mai interesaﬂi de aplicabilitatea celor învæﬂate. Nimic mai simplu! Nu trebuie
decât sæ øtii sæ cauﬂi acele oferte de învæﬂare care se potrivesc cel mai bine
nevoilor tale! Nu læsa pe alﬂii sæ decidæ pentru tine!
• Crezi cæ nu mai ai nici o øansæ sæ revii la øcoalæ dupæ ce ai pæræsit-o dintrun motiv sau altul? Nu mai e chiar aøa! Nu trebuie decât sæ afli mai multe
despre programele compensatorii la care cu siguranﬂæ poﬂi avea acces!
• Ai un hobby, eøti interesat de un domeniu anume din care ai fæcut deja o pasiune? Poate e timpul sæ demonstrezi cât de multe lucruri ai învæﬂat singur sau
împreunæ cu ceilalﬂi! Vino la un centru de evaluare a competenﬂelor øi ai øansa
sæ îﬂi certifici învæﬂarea sau sæ vezi încotro ai putea sæ îﬂi orientezi cæutærile!
• Lucrezi pentru un angajator care îﬂi cere mereu sæ øtii lucruri noi, dar nu te
sprijinæ niciodatæ sæ înveﬂi? E timpul sæ afli ca învæﬂarea permanentæ este un
drept legal al angajatului, iar responsabilitatea formærii continue nu e mereu
doar a ta! Cere angajatorului tæu sæ îﬂi spunæ despre ce planuri de formare are
pentru angajaﬂi øi întreabæ-l cum te poate sprijini sæ te dezvolﬂi!
• Nu ai îndrægit prea mult øcoala, iar ideea de a învæﬂa te sperie din start? Trebuie sæ øtii cæ nu existæ elevi slabi, ci doar profesori øi programe educaﬂionale
ineficiente! Vei avea surpriza sæ descoperi cæ învæﬂarea poate fi plæcutæ øi
interesantæ dacæ este cu adeværat de calitate!
• Simﬂi cæ învæﬂarea ta din øcoalæ sau universitate nu se potriveøte cu locul
tæu de muncæ actual sau cu cel pe care îl visezi? E timpul sæ cauﬂi un program
de conversie profesionalæ sau unul de perfecﬂionare în domeniu! Nu e prea
târziu sæ descoperi ce vrei sæ faci cu adeværat!

• Simﬂi cæ vrei sæ schimbi ceva în viaﬂa ta profesionalæ øi nu øtii de unde sæ
începi? Un consilier de carieræ este persoana care te poate ajuta! Cautæ în
lista noastræ un consilier care îﬂi va fi alæturi în aceastæ nouæ încercare!

Ce ai de învæﬂat pe www.invatapentrutine.ro?
www.invatapentrutine.ro este un instrument foarte practic øi uøor de folosit
menit sæ vinæ în sprijinul persoanelor aflate în situaﬂii de risc pe piaﬂa muncii.
Aøa cæ dacæ te afli într-o astfel de situaﬂie sau chiar ﬂi-ai pierdut temporar locul
de muncæ, intræ pe www.invatapentrutine.ro øi vezi cum poﬂi sæ-ﬂi foloseøti cel
mai bine atuurile tale profesionale.
Descoperæ centrele de evaluare øi certificare!
Primul pas cætre o carieræ mai bunæ este sæ descoperi care sunt punctele tale
tari øi sæ afli care este cea mai potrivitæ cale de urmat pentru tine. Intræ pe site
øi aflæ care este cel mai apropiat centru de evaluare al aptitudinilor pe care îl
poﬂi consulta.
Gæseøte oferte de cursuri!
Dacæ ai aflat care sunt cele mai bune soluﬂii pentru viitorul tæu, poﬂi începe sæ
te gândeøti care sunt zonele în care mai ai de îmbunætæﬂit din punct de vedere
profesional. Intræ www.invatapentrutine.ro øi consultæ lista de cursuri disponibile din oraøul tæu. Înscrie-te la cursul care ﬂi se potriveøte cel mai bine øi învaﬂæ
pentru tine.

Cine sunt partenerii care au dezvoltat www.invatapentrutine.ro?
Având convingerea cæ acesta este un prim pas necesar în stimularea interesului public øi motivarea angajaﬂilor øi angajatorilor pentru participarea la formarea profesionalæ continuæ a categoriilor de adulﬂi aflaﬂi în situaﬂie de risc pe
piaﬂa muncii, un grup de parteneri au dezvoltat împreunæ proiectul:
„PREZENT! Stimularea participærii la formarea continuæ a angajaﬂilor
aflaﬂi în situaﬂie de risc pe piaﬂa muncii - informare, conøtientizare øi acces la învæﬂare de calitate pe parcursul întregii vieﬂi”
Asociaﬂia Observator pentru Dezvoltarea Învæﬂærii Permanente, solicitantul, este o organizaﬂie non-guvernamentalæ, înfiinﬂatæ prin asocierea unor
membri cu experienﬂæ relevantæ în domeniul educaﬂiei, formærii profesionale øi
dezvoltærii resurselor umane.
Solicitantul deﬂine un portofoliu important de expertizæ, activitæﬂi øi rezultate
dobândit prin implicarea directæ a membrilor sæi în coordonarea øi implementarea unui program finanﬂat de European Training Fundation timp de peste 10
ani, dar øi prin activitæﬂi de cercetare în cadrul diferitelor programe naﬂionale
sau internaﬂionale. Din aceastæ perspectivæ, solicitantul are un portofoliu de
competenﬂe relevante pentru problematica proiectului:
• experienﬂæ importantæ în domeniul managementului de proiecte øi programe
educaﬂionale;
• o activitate constantæ de evaluare øi monitorizare a diferitelor aspecte caracteristice sistemului de formare profesionalæ iniﬂialæ øi continuæ din România;
• o activitate de implementare a diferitelor metodologii de evaluare øi monitorizare a diferitelor aspecte care ﬂin de domeniul formærii profesionale.
Membrii care fac parte din organizaﬂia solicitantæ deﬂin o experienﬂæ recunoscutæ ca experﬂi în programe de cercetare-dezvoltare, formare øi alte tipuri de
intervenﬂie educaﬂionalæ pe teme precum:

• analiza sistemelor de educaﬂie øi formare profesionalæ în România, coordonarea de cercetæri privind nevoile de formare iniﬂialæ øi continuæ,
• monitorizarea øi evaluarea inserﬂiei pe piaﬂa muncii a absolvenﬂilor diferitelor
niveluri de învæﬂæmânt,
• realizarea inventarului furnizorilor de formare din România, elaborarea de
strategii øi documente de politicæ educaﬂionalæ adresate diferitelor grupuri ﬂintæ
ø.a.m.d.
Cele mai importante programe coordonate øi implementate de cætre membrii
asociaﬂiei, relevante din perspectiva proiectului, au fost urmætoarele:
• analize privind impactul social al formærii profesionale în România – ancheta
în întreprinderi centratæ pe analiza impactului participærii la programe de formare continuæ asupra angajaﬂilor øi angajatorilor;
• rapoarte anuale privind modernizarea sistemului de educaﬂie øi formare profesionalæ în România;
• activitæﬂi de tip Peer Review privind parteneriatul social în formarea continuæ;
• dezvoltarea de programe de formare privind fondurile structurale în România;
• studii øi analize privind inserﬂia socio-profesionalæ a absolvenﬂilor de liceu øi
învæﬂæmânt post-liceal.
TBWA\Bucureøti este o agenﬂie de comunicare full-service, ce asiguræ urmætoarele categorii de servicii: servicii integrate øi complete de strategie de comunicare; management de cont; evenimente speciale; organizarea de seminarii, târguri, expoziﬂii, caravane; dezvoltarea øi execuﬂia de platforme creative;
servicii de tip Public Relation; servicii de producﬂie tipærituri, spoturi radio øi TV;
pregætire pentru tipar etc. TBWA\Bucureøti face parte din reﬂeaua internaﬂionalæ
TBWA\, care este prezentæ în peste 40 de ﬂæri. În perioada 2004-2007 TBWA\
a fost catalogatæ cea mai creativæ reﬂea la nivel mondial.
Experienﬂa în domeniu:
TBWA\Bucureøti a coordonat sau a fost implicatæ ca partener în diverse alte
programe øi campanii media pe teme de educaﬂie, asistenﬂæ øi integrare socialæ. Relevante pentru problematica øi domeniul de intervenﬂie ale proiectului
sunt urmætoarele:
- Programul S.P.E.R. - Stop Prejudecæﬂiilor despre Etnia Romæ, a fost desfæøurat în perioada 2007-2009, constând într-o campanie integratæ de comunicare
adresatæ atât publicului larg, cât øi purtætorilor de opinie, reunind sub o platformæ strategicæ comunæ eforturi din sfera guvernamentalæ, domeniul privat øi
societatea civilæ;
- Programul Crucea Roøie ”Victimele inundaﬂiilor au nevoie de hainele tale”
- o campanie socialæ de ajutorare a victimelor inundaﬂiilor din 2006. Aceastæ
campanie a fost premiatæ cu Medalia de Bronz la Festivalul Internaﬂional de la
New York 2006, Golden Angel la Ad’Print 2006 øi cu Medalia de Aur pentru cea
mai bunæ campanie socialæ øi cea mai bunæ campanie de presæ la Ad’Or 2006.
Fundaﬂia pentru Dezvoltarea Societæﬂii Civile este o organizaﬂie neguvernamentalæ, independentæ, înfiinﬂatæ ca persoanæ juridicæ færæ scop lucrativ în anul
1994, la iniﬂiativa Comisiei Europene. Fundaﬂia pentru Dezvoltarea Societæﬂii
Civile este un purtætor de cuvânt al sectorului neguvernamental, un partener
pentru Guvern, donatori øi cetæﬂeni, un model în implementarea øi respectarea
de standarde, pepiniera de experﬂi, un cadru de dezvoltare a abilitæﬂilor øi
competenﬂelor profesionale.
FDSC oferæ servicii eficiente pentru organizaﬂiile neguvernamentale, evalueazæ øi promoveazæ politici øi este un partener de dialog pentru administraﬂia
publicæ øi organizaﬂii neguvernamentale. Viziunea Fundaﬂiei pentru Dezvoltarea Societæﬂii Civile este aceea a unei societæﬂi civile influente øi autonome
capabile sæ ræspundæ nevoilor oamenilor.

Experienﬂæ în domeniu:
FDSC a jucat un rol activ în dezvoltarea de parteneriate cu alte organizaﬂii
ale societæﬂii civile, a dobândit o experienﬂæ importantæ în iniﬂierea unor politici
publice în domeniul neguvernamental øi s-a implicat în numeroase campanii
publice de informare øi advocacy, în organizarea de conferinﬂe, seminarii, dezbateri publice locale øi naﬂionale.
De asemenea, FDSC este organizaﬂia cu cea mai mare experienﬂæ în managementul finanﬂærilor nerambursabile adresate societæﬂii civile din România, valoarea
fondurilor pe care le-a administrat în mod direct sau pentru managementul cærora
a acordat asistenﬂæ tehnicæ autoritæﬂilor publice româneøti ridicându-se la peste 30
milioane Euro.
FDSC administreazæ www.StiriONG.ro, singurul portalul de øtiri al sectorul nonprofit, øi cea mai completæ øi actualizatæ bazæ de date a structurilor asociative
din România - Catalogul societæﬂii civile, precum øi buletinul electronic informativ
Voluntar.
FDSC este partener în diferite programe de cercetare internaﬂionale privind
sectorul nonprofit alæturi de organizaﬂii recunoscute (CIVICUS, Universitatea
Johns Hopkins, USAID etc.) øi reprezintæ totodatæ unul dintre cei mai importanﬂi
furnizori de servicii de instruire în sectorul nonguvernamental din România.
Gnosos Consult oferæ consultanﬂæ øi participæ în acelaøi timp la dezvoltarea øi
implementarea de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane, prin activitæﬂi
de cercetare-dezvoltare în domeniul øtiinﬂelor sociale øi umaniste, servicii de
furnizare øi management al forﬂei de muncæ, cursuri de formare profesionalæ continuæ, etc. Gnosos Consult are de asemenea o vastæ reﬂea de experﬂi
români øi europeni, care faciliteazæ organizarea de schimburi de experienﬂæ
øi transferul de bune practici din diverse state membre ale Uniunii Europene.
Experienﬂæ în domeniu:
Deøi este nou înfiinﬂatæ, firma Gnosos a acumulat deja experienﬂa relevantæ
pentru domeniul de intervenﬂie al acestui proiect øi activitæﬂile ce urmeazæ a
fi derulate în cadrul sæu. Prin experﬂii sæi, Gnosos Consult are o experienﬂæ
bogatæ în facilitarea proceselor de consultare interinstituﬂionalæ pentru elaborarea de politici øi planuri strategice în domenii precum educaﬂia øi formarea
profesionalæ, incluziunea socialæ, imigraﬂia. În acelaøi timp, a oferit consultanﬂæ
pentru elaborarea øi depunerea spre finanﬂare a unui proiect ce presupune
organizarea unui program de master pentru dezvoltare de resurse umane
în domeniul educaﬂiei. De asemenea, firma Gnosos a elaborat propuneri de
proiecte de campanii publice de comunicare pe tema combaterii discriminærii
unor grupuri dezavantajate, pentru evaluarea de impact øi pentru promovarea
unor bune practici identificate în cadrul unor proiecte europene din domeniul
educaﬂiei. În acelaøi timp, are în pregætire øi alte propuneri de proiecte, pentru promovarea sænætæﬂii ocupaﬂionale, privind consilierea øcolaræ sau pentru
îmbunætæﬂirea curriculumului øcolar øi a sistemelor de evaluare în învæﬂæmântul
preuniversitar.
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