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Academia de Cariere Tehnice

DESPRE PARTICIPANȚI

Elevii s-au înscris în proiectul ACT by PEPCO completând formularul de înscriere în perioada 29 ianuarie -
15 februarie 2021. În total au fost completate 286 de formulare. Din numărul total înscriși au fost
selectați 81 de elevi pentru a participa la proiect, în baza criteriilor de selecție, precum:
- profilul liceului tehnologic,
- clasa a X-a și a XI-a;
- motivația de a participa la proiect;
- nivelul de venit.

Majoritatea elevilor care s-au înscris în program au 16 ani (47.6%) și 17 ani (32.9%).

Academia de Cariere Tehnice, ACT este un proiect dedicat adolescenților din toată țara cu scopul de a-și
descoperi și folosi la maxim potențialul. ACT face parte din programul Laboratorul de Cariere al Școlii de
Valori. Proiectul se adresează elevilor de clasa a X-a și a XI-a din liceele tehnice, dornici să-și exploreze
potențialul și să-și clarifice cum ar putea arăta o cariera în domeniul tehnic sau în alte domenii conexe.
Proiectul s-a desfășurat timp de 6 luni, iar elevii au participat la 12 ateliere de dezvoltare personală și s-
au implicat la 3 evenimente inspiraționale (ateliere de tip Bibliotecă Vie). Toate activitățile programului
au fost organizate exclusiv online, respectând normele în vigoare și contextul COVID. 

DESPRE PROIECT
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Conform datelor statistice, din totalul de 81 adolescenți selectați pentru a participa în proiect, 79% sunt
fete, iar 21% sunt băieți.

Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Alexandria, Teleorman
Liceul Tehnic Buzău 
Liceul Tehnologic C.A. Rosetti Constanta, 
Liceul Tehnologic Cogealac, Constanța
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Ialomița
Liceu Tehnologic ”Paul Dimo”, Galați 
Liceul Economic ”Virgil Madgearu”, Galați
Liceul Tehnologic special nr. 1 Oradea, Bihor
Liceul Regina Maria Dorohoi, comuna Havârna, Botoșani 
Liceul Tehnologic Cioranii de Jos, Prahova, Ploiești
Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure, Prahova
Liceul Tehnologic ”Lazar Edeleanu”, Prahova, Ploiești
Liceul Tehnologic Energetic ,,Elie Radu”, Prahova, Ploiești
Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, Prahova, Ploiești
Liceul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, din 81 de participanți care au completat formularul,
50 sunt liceeni aflați în clasa a X-a, iar restul de 31 sunt în clasa a XI-a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lista liceelor unde sunt elevi participanții la proiect
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Din totalul de 81 adolescenți activi în proiect, cei mai mulți provin din județele Prahova (37%) și Galați
(13.58%) , întreaga distribuție putând fi vizualizată în graficul de mai jos:

Județele de proveniență

16. Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui
17. Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, Roșiorii de Vede, Teleorman 
18. Liceul Pedagogic “Ștefan Bănulescu”, Călărași 
19. Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”, Timișoara 
20. Colegiul Economic Buzău
21. Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”, Focșani, Vrancea
22. Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Ploiești
23. Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea, Bihor
24. Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu”, Pitești, Argeș
25. Colegiul ”Andronic Motrescu”, Rădăuți 
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ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE
Calendar de activități
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După evenimentul de deschidere am organizat primul atelier la tema: Valori
universale și personale. La acest atelier elevii au învățat ce sunt valorile personale
și universale, și-au identificat valorile lor și importanța acestora în viața de elev și
mai târziu de angajat sau angajator. 

Tema atelierului 2 a fost Abilități de comunicare
eficientă. La atelier elevii au învățat cum să-și

exprime părere și să comunice liber în rolul de copii,
elevi cu ajutorul tehnicii 3S. Tot aici au învățat să

comunice persuasiv în baza a 6 principii, astfel și-
au dezvoltat abilități de comunicare eficientă. 

Abilități de prezentare este un atelier ce a captivat elevii prin exercițiile de vorbire în public și construirea unui
discurs spontan. Elevii au învățat cum să își stăpânească tracul și emoțiile, cum să transforme o idee într-o

poveste captivantă, cum să aibă mai mult curaj în susținerea unei idei, cum să scape de anxietate când urmează
să prezinte în fața unui public. După atelier elevii cunoșteau elementele de bază pentru pregătirea și prezentarea

unui discurs, ceea ce îi ajută ca elevi și pe viitor în plan profesional.

La evenimentul de deschidere al proiectului ACT au participat elevii selectați, reprezentanții Școlii de
Valori și PEPCO România. Elevilor le-a fost prezentat scopul proiectului și activitățile la care vor participa,
s-a prezentat organizația și respectiv donatorul - PEPCO România. Participanții au avut o activitate de
cunoaștere, așa încât să se cunoască mai bine și să se familiarizeze cu ceilalți colegi.  

Eveniment de deschidere 

Atelierele de dezvoltare personală și profesională
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Atelierul despre eficiență
personală, i-a ajutat pe elevi să
învețe să-și gestioneze timpul și
să prioritizeze sarcinilor ce le fac

zilnic, săptămânal sau lunar. 

La atelierul - Inteligență emoțională elevii au
învățat cât de important este să observe și

să înțeleagă emoțiile personale și a celor din
jur. Prin exerciții practice au înțeles că

emoțiile pot fi gestionate eficient, așa încât
să fie un echilibru între dezvoltarea

personală și profesională.



AȘTEPTĂRI
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Tema atelierului 7 a fost Viitorul locurilor de muncă și testul SDS, la
acest atelier elevii au făcut o călătorie în timp pentru a înțelege cum au

evoluat joburile până în prezent. Au analizat care sunt avantajele și
dezavantajele erei personalizate și au aflat care sunt joburile viitorului.
După atelier elevii au primit testul SDS, care îî va ajuta să descopere ce

profesie li se potrivește conform personalității lor.
 

Următorul atelier a fost la tema - Orientare în carieră și consiliere. Activitatea s-a desfășurat sub formă de
boardgames, ceea ce i-a impresionat pe elevi, astfel au învățat prin jos despre abilități, pasiuni și profesii. 

Înainte de atelier 9 despre orientarea în carieră elevii au completat testul SDS, care i-a ajutat să-și
descopere stilul de personalitate și profesia potrivită. La atelier elevii și-au identificat punctele tari,

punctele slabe, dorințele, aspirațiile. 

La atelierul de educație financiară
elevii au învățat despre cheltuielile
unei familie și cum am putea să ne

facem un buget, să-l gestionăm și să
economisim din banii pe care îi avem

ca elevi. 

Antreprenor de Viitor - la atelier elevii au aflat
ce conține un plan de business, au lucrat în

echipe la schița unui plan având la bază o idee
de afacere. Tot la atelier elevii au învățat că

eșecul este inevitabil în drumul spre succes. 

Ultima activitatea a fost evenimentul de
închidere al proiectului. La activitate au
participat elevii, reprezentanții Școlii de

Valori și PEPCO România. Elevii și-au amintit
care au fost așteptările lor de la proiect și cu
ce pleacă din proiect. La eveniment au fost
prezentate rezultatele finale ale proiectului.



Prima Biblioteca Vie a fost la tema ”Ce fac după finalizarea liceului?”. Am avut 4 invitați, în calitate de cărți vii, 2
studenți, un manager și un antreprenor și ONG-ist. Invitații au vorbit despre experiența lor, cum au luat decizia de
a se înscrie la facultate, ce provocări au întâmpinat, cum le-au depășit și ce lecții au învățat. Elevii au fost curioși și
au adresat întrebări. Astfel elevii au învățat câte ceva de la fiecare carte. 

BAGAJUL MEU după proiect

Bibliotecile Vii
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Încrederea în sine și abilitățile personale;

Urmarea visurilor fără teama de a greși;

Fericirea e mai importantă decât banii;

Am învățat că trebuie să fac ceea ce îmi place, nu să fac ceva
doar pentru a câștiga bani, am mai învățat că nu trebuie să ne
lăsăm foarte influențați de cei din jurul nostru și că noi
decidem în cea mai mare măsură pentru noi.

Este foarte important sa faci ceea ce-ți place ție și să nu te
lași influențat de cei din jur. Este de preferat sa te implici în
multe proiecte și să zici da la oportunități care pe termen lung
duc la dezvoltarea ta.

Informații/ cunoștințe/ idei dobândite
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Laura Dascalu – Manager Zonal PEPCO România
Alexandru Axinte – Manager Expansiune PEPCO România
Gabriela Agachi – Coordonator proces de salarizare, PEPCO România

A doua Bibliotecă Vie a fost cu angajații PEPCO, la tema Experiența - cea mai bună școală. Am avut 3
invitați:

Elevii au învățat de la fiecare invitat cum să aibă curaj să înceapă primul job și cum să depășească
provocările pe plan personal și profesional.

Informații/ cunoștințe/ idei dobândite

O companie care nu te angajează nu te merită. Prima dată când cazi te ridici și te uiți de ce te-ai
împiedicat, ca data viitoare să nu mai fie la fel. Nu există greșeli, există lecții.

Să nu ascult de părerile altora (păreri distructive/negativiste), să nu-mi fie frică de noutate, să muncesc
pentru visul meu și să nu-l abandonez.

Faptul ca ascultăm mai multe experiențe de viață a mai multor persoane, ne ajuta să ne dezvoltăm și să
creăm în noi o energie bună pentru viitor. Dacă ne dorim ceva, să luptăm și să nu ne lăsăm conduși de
părerile altora, să ne lăsăm conduși de ceea ce simțim noi.

Din acest atelier am învățat ce ar trebui să-mi doresc pe viitor, cum sa știu dacă locul de munca nu este
pentru mine și cum sa știu sa gestionez anumite situații. Învață și experimentează!

Lucrul în echipa te motivează și te ridica, e important să fii corect ca om și ca ființă. Eșecul poate fi doar
un motiv de ambiție, mereu este loc de mai bine și trebuie să fac ce îmi place pentru a-mi face viața mai
ușoară.
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A treia Bibliotecă Vie a fost despre joburile de vară sau joburile de carieră. Elevii au aflat care sunt
provocările unui job de vară și cum pot fi depășite, cât de util este un job de vară în dezvoltarea
profesională și cum pot face intraprenoriat din companii. 

Practica pentru experiență, întrebări pentru clarificare, curaj.

Curiozitatea este cheia spre descoperire. Pentru a ne alege un job bun, fie de vară, fie de carieră, e
important să avem anumite standarde și să ne ținem de ele. Un job poate deveni o carieră de viitor care
va avea succes.

Să te informezi înainte de a merge la un interviu, să pui cât mai multe întrebări și să cauți jobul potrivit
pentru tine.

Foarte important să ne urmăm visurile, să luptăm, să încercăm să ne dezvoltăm și să nu renunțăm, chiar
dacă vom avea parte de eșecuri, să nu schimbăm prea mult carierele și cel mai important SECRETUL
SUCCESULUI ESTE SĂ RĂMÂI CURIOS!

Am învățat despre oportunitățile pe care ni le oferă fiecare job, cât de importante sunt practica și/sau
voluntariatul, cum se recrutează personalul, ce trebuie și ce nu trebuie să spunem la interviu.

Informații/ cunoștințe/ idei dobândite
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Vizită virtuală la PEPCO
În cadrul activității elevii au vorbit cu profesioniști care ocupă diverse poziții. Astfel au aflat cum se
organizează lucrurile pentru administrarea unui lanț de magazine, iar de la departamentul de recrutare
au aflat sfaturi importante pentru a trece cu brio un interviu de angajare. 
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Am înțeles că dacă vrei să faci ceva și ești pasionat de un
lucru, nimic nu te oprește să îndeplinești asta. Poți deveni
chiar directorul unei afaceri dacă faci acel lucru cu pasiune.

Banii nu sunt cei mai importanți atunci când dorim să ne
angajăm.

Dacă ne place ceea ce facem, timpul nu va fi o prea mare
problema pentru noi. Mă bucur mult ca am aflat ce se afla și
în ”spatele magazinelor” PEPCO, și nici măcar nu m-aș fi
gândit că voi afla atât de multe lucruri. Trebuie să fim deschiși
și sinceri cu noi și cu ceea ce ne dorim.

Trebuie să explorăm cât de mult posibil. E important să-mi
organizez timpul cu scopul de a-l investi în ceva util.

Să nu pun pe primul loc banii la un interviu și să muncesc ca
să pot progresa la locul de muncă.

Cum te poți adapta rapid și cum poți evolua de la funcție la
alta, cu mai multă responsabilitate. Dacă vrei cu adevărat
ceva și muncești pentru el, chiar îl poți obține.

Informații/ cunoștințe/ idei dobândite
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11 ateliere educaționale
3 Biblioteci Vii, cu 11 invitați
o vizită virtuală la PEPCO Romania
2 evenimente
72 de elevi absolvenți ai proiectului
întâlniri lunare pentru consolidarea comunității de
adolescenți 

REZULTATELE PROIECTULUI

IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR 

Pentru a observa mai bine impactul proiectului asupra dezvoltării personale și profesionale a
participanților, am aplicat 2 formulare, un formular inițial completat de elevi în februarie și un formular la
final de proiect, completat în iunie. Scopul cercetării prin aceste 2 formulare este de a vizualiza impactul
pe care l-a avut proiectul desfășurat online asupra participanților, prin prisma următoarelor variabile:
nivelul de satisfacție; îmbunătățirea cunoștințelor în ceea ce privește planificarea viitorului profesional;
nivelul de energie la finalizarea proiectului; acumularea de informații noi; experiența în sine; nivelul de
satisfacție asupra organizării întâlnirilor și asupra conținutului dezbătut; nivelul de satisfacție asupra
modului de interacțiune cu organizatorii proiectului.
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Exemple: 

“Să aflu cât mai multe despre posibilele cariere de viitor, atât legate de profil meu, cât și în general și să
mă informez și despre posibilele facultăți pe care le pot urma.”
“Să reușesc să-mi definesc unele gânduri și proiecții despre viitoarea cariera, deocamdată nu știu înspre
ce sa mă îndrept.

Așteptările participanților

Dorind să aflăm dacă am răspuns așteptărilor elevilor cu privire la implementarea proiectului ACT, le-am
solicitat respondenților să estimeze nivelul de satisfacție, alegând să ofere scoruri de la 1 la 3, unde: 1
înseamnă - evaluare în mică măsură; 2- măsură moderată; 3 - mare măsură.
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Iunie 2021

Îndrumarea, activități de
orientare profesională și

academică în vederea
alegerii unei cariere

potrivite și/sau a unui
job;

Facilitarea procesului de
dezvoltare personală și

profesională
(identificare+dezvoltare

potențial și valori);

Experiențe utile și
plăcute de

autocunoaștere și
stimulare a

creativității;

Dezvoltarea aptitudinilor
personale și îmbunătățirea
abilităților/caracteristicilor

personale (încredere în sine,
ambiție, vorbitul în public,

autocontrol, capacitatea de a
lua decizii potrivite);

Dobândirea unor
informații noi;

Cunoașterea unor
persoane noi,
socializarea,

comunicarea și lucrul în
echipă;

Obținerea unei diplome.



Având în vedere că nu au fost înregistrate scoruri scăzute cu privire la nivelul de satisfacție asupra
modului de desfășurare al proiectului, putem sintetiza că participanții sunt mulțumiți atât de organizarea
și conținutul atelierelor, cât și de interacțiunea cu membrii echipei și din punct de vedere al utilității
informațiilor noi dobândite. Conform graficului de mai sus, aspectele cele mai apreciate sunt:
interacțiunea cu echipa și conținutul atelierelor.
”Experiența pe care am avut - o în cadrul proiectului, vizează mult pe gândirea pe care o am acum, față de
cea pe care am avut-o înainte ca să fiu acceptata în acest proiect. Gândesc, acționez, vorbesc, intuiesc
altfel lucrurile. Contează că există o diferență - micile lucruri fac diferența.”

După cum putem observa în graficul reprezentat mai sus, elevilor le-au fost satisfăcute așteptările cu
privire la desfășurarea proiectului, ceea ce ne transmite ideea că atât formatul programului, cât și
conținutul și modul de organizare al atelierelor online a corespuns nevoilor adolescenților, aducând
impact scontat asupra acestora.

Programe de dezvoltare personală și profesională II

”Mă bucur că am avut ocazia să particip la acest proiect, am întâlnit persoane foarte amabile de la care
am avut ceva de învățat. M-am simțit bine în timpul atelierelor, iar asta contează mult. Dar cel mai
important este că mi-am schimbat perspectiva asupra viitorului meu și am să muncesc mai mult pentru
a-mi atinge scopurile și visurile.”
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Pentru atingerea unui scop, ideal, obiectiv, elevii au scris că au nevoie de: ambiție, motivație, creativitate,
maturitate, empatie, responsabilitate, obiectivitate în gândire, coerență, atitudine pozitivă, îndrăzneală,
implicare, originalitate, rezultate bune la școală, curiozitate, seriozitate, răbdare, curaj și perseverență în
muncă.
Resursele interioare menționate de către elevii liceelor tehnologice ca fiind dezvoltate prin intermediul
proiectului sunt următoarele: ambiție, motivație, creativitate, gândire rapidă, plăcere, perseverență;
încredere în sine, abilități personale, curajul, empatia, comunicarea, răbdarea, calmul.
“Am învățat să mă adaptez în orice situație și în orice împrejurare.”
“Mi-am învins frica de a vorbit în public și mi-am dezvoltat foarte mult creativitatea.”

Din punct de vedere al resurselor exterioare necesare, tinerii au nevoie de următoarele: resurse
financiare, oportunități de participare la cursuri/ proiecte/ ateliere, ghidaj și orientare venite din exterior,
posibilități de a face voluntariat, mentorat, activități extrașcolare, susținere din partea celor din jur și a
familiei, experiențe de lucru în echipă, internetul și profesorii care îi pot inspira.
Referitor la resursele exterioare de care au beneficiat adolescenții prin intermediul proiectului în vederea
dezvoltării lor la nivel personal, aceștia au menționat următoarele categorii: participarea la cursuri și la
evenimentele organizate; mentoratul; susținerea financiară; încrederea acordată. 

La începutul proiectului jumătate dintre participanți aveau energie moderată, iar 13 adolescenți se
autoevaluau ca având un nivel scăzut de energie. Comparativ cu situația inițială, la final de proiect nu
identificăm scoruri scăzute, majoritatea tinerilor manifestă energie de nivel crescut și nivel foarte crescut.
Astfel observăm că participarea la ateliere a avut un impact benefic asupra motivației și încrederii în sine
a participanților, reușind să le crească acestora vibe-ul pozitiv.

Nivelul de energie al participanților 

Resursele interioare/ exterioare și nevoile participanților
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Urmarea unor cursuri postliceale și/sau cursuri de specializare;
Admiterea la facultate;
Facultate și master;
Obținerea permisului auto;
Găsirea unui loc de muncă;
Gestionarea unei afaceri personale;
Schimbarea locuinței.

La nivel declarativ am sesizat o evaluare crescută a nivelurilor de claritate cu privire la obiectivele anului
curent, deși în urma analizării nevoilor menționate de aceștia se observă o discrepanță. În mare parte,
adolescenții susțin că și-au format o viziune cu privire la ceea ce urmează să se întâmple și au idei despre
obiectivele pe care doresc să le atingă și modalități de realizare, însă sunt și situații în care elevii de liceu
au menționat fie că nu s-au gândit la acest aspect, fie că nu au claritate sau că preferă să fie spontani din
acest punct de vedere.
După finalizarea liceului, tinerii și-au propus să investească timp și energie în dezvoltarea unor cariere
care să le aducă stabilitate financiară și echilibru personal. Printre cele mai menționate inițiative se
numără: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Din cei 80 de respondenți, doar două persoane au menționat faptul că nu sunt încă decise cu privire la ce
vor face după finalizarea liceului, ceea ne duce cu gândul că în situația acestora este posibil să existe o
nevoie de orientare asupra posibilităților și a oportunităților ce pot fi accesate.

Claritate plan personal, obiective și nevoi 
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În vederea atingerii obiectivelor stabilite pe termen scurt de către adolescenți, aceștia au menționat că au
următoarele nevoi: instruire și informare, sfaturi utile și idei constructive, îndrumare/ mentoring,
orientare vocațională, înțelegere, încurajare și susținere morală, oferirea unor experiențe de învățare,
ateliere de dezvoltare a anumitor competențelor; ajutor financiar pentru inițierea unei afaceri, dezvoltare
personală (autocunoaștere și dezvoltare potențial personal și mental, motivare, încredere în sine),
activități practice, corectitudine, să le fie captată atenția, socializare. Pentru a avea rezultate relevante
pentru ei, tinerii au nevoie de sprijin emoțional și/sau moral, de îndrumare, de experiențe practice și de
informații specifice pentru domeniile lor de activitate sau pentru interesul personal. 

Așa cum putem observa din grafic, un procent majoritar de 75% dintre respondenți apreciază faptul că au
găsit sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor personale, prin intermediul proiectului. Doar 1% a evaluat cu
punctaj scăzut măsura în care s-a simțit susținut din acest punct de vedere.
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Dintre inițiativele și activitățile prioritare pentru perioada următoare, se pare că cei mai mulți
dintre adolescenți își vor canaliza energiile atât pentru pregătirea de BAC, cât și pentru evoluția
personală a fiecăruia. 
Din punct de vedere al schimbării/actualizării planurilor personale pentru anul 2021, datele
furnizate de elevi ne indică existența câtorva modificări. Avem o rată crescută de elevi cărora
proiectul le-a schimbat planurile în bine. Majoritatea dintre aceștia au menționat faptul că au
prins mai mult curaj și au dobândit mai multă încredere în forțele proprii, devenind mai ambițioși
și mai atenți în conturarea obiectivelor pe termen mai lung. Elevii susțin că sunt mai implicați, mai
deschiși și mai chibzuiți în gestionarea resurselor: timp și bani. 

Planurile de viitor ale adolescenților

19

Academia de Cariere Tehnice

urmarea unor
cursuri postliceale
și/sau cursuri de

specializare/ seral 
(6 din 64; 9%); 

găsirea unui loc de
muncă satisfăcător
(13 din 64; 20%);
gestionarea unei

afaceri personale 
(4 din 64; 6%); 

admiterea la
facultate 

(43 din 64; 67%); 

plecarea într-o
altă țară ( 3 din

64; 5%); 

indeciși 
(2 din 64; 3%)

După finalizarea liceului, tinerii și-au propus să investească timp și energie în dezvoltarea lor academică
și profesională. Printre cele mai menționate inițiative se numără: 



Urmarea unor cursuri postliceale și/sau cursuri de specializare;
Admiterea la facultate;
Facultate și master;
Obținerea permisului auto;
Găsirea unui loc de muncă;
Gestionarea unei afaceri personale;
Schimbarea locuinței.

Autoevaluare inițială

Din nevoia de a crea conținuturi educaționale în acord cu nevoile de dezvoltare ale elevilor, acestora li s-a
cerut să se autoevalueze prin prisma unor variabile care reprezintă categorii de abilități și competențe ce
pot fi îmbunătățite/ dezvoltate/ căpătate prin implicarea activă în cadrul atelierelor online organizate în
proiectul Academia de Cariere Tehnice. 
După finalizarea liceului, tinerii și-au propus să investească timp și energie în dezvoltarea unor cariere
care să le aducă stabilitate financiară și echilibru personal. Printre cele mai menționate inițiative se
numără: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ariile în care adolescenții s-au evaluat ca având niveluri satisfăcătoare și chiar crescute ale abilităților
personale sunt: colaborare și lucru în echipă; înțelegerea emoțiilor celorlalți și capacitatea de planificare a
timpului.

Autoevaluare abilități și competențe ale participanților
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Majoritatea elevilor s-au evaluat ca având dezvoltate competențe de colaborare și lucru în echipă,
înțelegerea emoțiilor, planificarea timpului. Observăm că avem și elevi care s-au autoevaluat cu nivel
scăzut și moderat, ceea ce ne demonstrează motivația lor de a participa la activitățile proiectului și a-și
dezvolta aceste competențe.

Autoevaluare abilități și competențe ale participanților

Din acest grafic observă că elevii au nevoie să se dezvolte în următoarele domenii: financiar, leadership,
autoprezentare, încredere în sine și planificarea carierei. Nevoie care a fost acoperită prin atelierele
educaționale de educație financiară, abilități de comunicare și prezentare, orientare în carieră consiliere.

Autoevaluare abilități și competențe 
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Analizând comparativ nivelul actual de competențe și abilități, putem concluziona că majoritatea au
căpătat experiențe și informații utile, reușind să se dezvolte în următoarele domenii: financiar,
leadership, autoprezentare, încredere în sine și planificarea carierei. Adolescenților le-a fost acoperită
nevoia de a se cunoaște mai bine, trecând prin procese de dezvoltare personală și profesională în urma
participării la atelierele online organizate. 

Informații în legătură cu tehnicile de comunicare persuasivă și interacțiune.
Strategii de punere în valoare a abilităților personale.
Modalități de gestionare eficientă a resurselor personale (banii și timpul); importanța economiilor
personale.
Aspecte ce țin de antreprenoriat și intraprenoriat. Orientare profesională în acord cu pasiunile,
abilitățile și obiectivele personale.
Modalități de autocontrol emoțional.
Cum poți lucra eficient în echipă.
Dezvoltarea încrederii în forțele proprii; abilitățile de comunicare și relaționare; prețuire personală;
identificare valori personale.

Categoriile de informații și/sau cunoștințe dobândite ori aprofundate

În momentul de față, elevii susțin că sunt mai implicați, mai deschiși și mai chibzuiți în gestionarea
resurselor: timp și bani. Tinerii au menționat faptul că au prins mai mult curaj și au dobândit mai multă
încredere în forțele proprii, devenind mai ambițioși și mai atenți în conturarea obiectivelor pe termen mai
lung. Dintre respondenți, 53% au răspuns afirmativ cu privire la existența unor schimbări mari de plan
pentru anul 2021, menționând că au căpătat noi abilități și cunoștințe pe care urmează să le aplice în
lucrul cu oamenii și în activități de voluntariat.
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Din declarațiile participanților la întrebarea legată de cum îi vor ajuta experiențele avute în program,
majoritatea elevilor au menționat că au devenit mai încrezători în forțele proprii și mai hotărâți cu privire
la alegerile pe care urmează să le facă pentru viitorul profesional și academic. În mare parte, adolescenții
susțin că au dobândit: abilități de comunicare și relaționare; lucru în echipă; capacitatea de a lua decizii. În
urma participării la atelierele organizate online, respondenții susțin că s-au dezvoltat din punct de vedere
personal și profesional, iar experiențele acumulate le vor fi de ajutor în viitor deoarece au o imagine
despre ce doresc să facă după absolvirea liceului și modalitățile de îndeplinire a obiectivelor lor. Pe
termen lung, sperăm că elevii vor aplica cele învățate în interacțiunile lor sociale și în contextele care
presupun luarea unor decizii importante pentru ei.

Abilități creative - artă, fotografie
Antreprenoriat și cum poți face o afacere
Orientare în carieră și joburile viitorului
Managementul timpului
Încrederea în sine

Top 5 teme de interes pentru elevi:

1.
2.
3.
4.
5.

Cum a ajutat experiența avută în proiect

Sugestii de teme/subiecte care pot fi abordate în cadrul viitoarelor
ediții:

23

Academia de Cariere Tehnice



În urma participării elevilor la atelierele online organizate în cadrul proiectului ACT by PEPCO, elevii au
completat câte un chestionar de evaluare. Scalele utilizate permit estimarea măsurii în care atelierele au
corespuns așteptărilor participanților prin acordarea unor calificative de la 1 la 3, unde: 1 semnifică -
așteptare satisfăcută în mică măsură, 2 - nivel mediu/moderat, iar 3 - așteptare satisfăcută mare măsură.

Analiză calitativă 

Precum observăm în graficul de mai sus, experiențele din atelierele educaționale i-au ajutat pe elevi să
dobândească cunoștințe, să-și dezvolte abilități și competențe, ceea ce îi va ajuta în viitor pe majoritatea
participanților.
”Consider că am primit sprijin din multe puncte de vedere, astfel m-am dezvoltat, am mai multă încredere
în mine, mi-am descoperit unele abilități pe care nu știam că le am.”
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În urma înregistrării și interpretării feedback-ului oferit de către respondenți cu privire la organizarea
atelierelor online, am realizat un top 3 al celor mai apreciate ateliere (atelierul 8 - 9 Orientare în carieră și
consiliere și atelierul 6 - Luarea deciziilor, rezolvarea problemelor și alegeri personale) din punct de
vedere al organizării, cât și a conținutului, prin prisma a 7 variabile evaluate (informațiile oferite cu privire
la desfășurarea atelierelor; durata atelierelor; temele atelierelor; diversitatea informațiilor; înțelegerea
conținuturilor sesiunilor; claritatea sarcinilor primite și noutatea informațiilor).
Un lucru comun este faptul că majoritatea participanților au apreciat experiența din ateliere ca fiind
plăcută și benefică pentru dezvoltare și învățare, productivă și utilă. În secțiunea de feedback și sugestii
pentru traineri și facilitatori, cei mai mulți dintre respondenți au transmis felicitări și mulțumiri trainerilor,
apreciindu-le în mod special modul de interacțiune, implicarea, entuziasmul și modul de prezentare
datorită experienței. Trainerii au fost apreciați ca fiind bine pregătiți, răbdători, creativi, pozitivi și
comunicativi.

Nivelul de satisfacție al elevilor asupra organizării atelierelor 

Impactul Bibliotecilor Vii și vizitei virtuale la PEPCO
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După cum se poate observa în graficele de mai sus, cei mai mulți dintre elevii care au participat la cele 3
Biblioteci Vii și la vizita virtuală în cadrul companiei PEPCO România, au acumulat cunoștințe noi, și-au
îmbunătățit abilitățile, ceea ce îi va ajuta și pe viitor. Elevii au învățat atât modalități/ strategii/ idei noi în
ceea ce privește conturarea unui plan personal/profesional, cât și cerințele actuale în piața muncii. Elevii
au aflat care sunt aspectele de care țin cont angajatorii în procesul de recrutare și selecție, cât și
importanța practicii și a voluntariatului în vederea căpătării experienței relevante pentru domeniul ales.
Tot aici, participanții au aflat lucruri noi despre intraprenoriat și despre modul de funcționare intern al
companiei PEPCO România. Principalele abilități dezvoltate în urma participării la Bibliotecile Vii sunt:
capacitatea de prioritizare a obiectivelor personale/ profesionale și planificarea acțiunilor viitoare având
un scop bine definit. 

Nivelul de satisfacție al elevilor la Bibliotecile Vii și la vizita virtuală

Analizând datele statistice cu privire la măsura în care au fost satisfăcute așteptările participanților cu
privire la cele 4 evenimente inspiraționale desfășurate online, nu au fost înregistrate scoruri mici.
Majoritatea participanților sunt mulțumiți de informațiile oferite cu privire la desfășurarea evenimentelor,
durata acestora, temele abordate, diversitatea și noutatea informațiilor, cât și claritatea sarcinilor primite.
”În cadrul proiectului ACT am cunoscut persoane noi - colegii de curs, trainerii, cărțile vii, niște oameni
deosebiți de care îmi voi aminti cu drag, și totodată am învățat lucruri foarte importante pentru mine și
viitorul meu profesional și social.”
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Acest proiect este privit
de mine cu gânduri bune,

pozitive, constructive,
benefice și de mare ajutor

pe viitor.

Intenționez să încep bucuroasă acest
proiect pentru că gândurile pozitive mă

vor ajuta sa mă descurc mai bine.
Cu gândul de a face
cât mai mult bine

posibil și să mă
străduiesc, fără să
mă dezamăgesc pe

mine.

Gândurile participanților
La începutul proiectului gândurile exprimate de adolescenți emană pozitivitate, entuziasm, viziune,
speranță, optimism și motivație pentru tot ceea ce urmează să se întâmple în cadrul ACT by PEPCO.
Aceștia doreeau să se dezvolte pe plan personal și profesional prin intermediul experiențelor de învățare
și prin activități de interacțiune, comunicare și lucru în echipă.

Consider că voi descoperi
 lucruri noi, interesante, 

oameni noi și de asemenea că
mă voi descurca în tot ce implică

acest proiect.
 

Cu gânduri pozitive și cu
încredere, sper să mi se explice
drumul către o cariera și cum să

devin un bun angajat.
 

Cu inima deschisă
și dorința de a ieși
cu mulți prieteni și
cunoștințe, sper să

reușim ce ne
propunem.

 

În acest proiect, pornesc cu 
gândul că la finalizarea acestuia voi fi mult mai bine
pregătită pentru ceea ce-mi doresc să fac pe viitor.
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Mă bucur foarte mult 
ca am participat la acest

proiect, pentru că m-a ajutat
cum să-mi controlez emoțiile,
cum să am încredere în mine,

să fiu mai atentă la persoanele
din jurul meu și cum sa îmi

aleg un job bun, care îmi place
și care mă reprezintă.

 

A fost o experiență
frumoasă, unică, unde am

întâlnit persoane foarte
minunate, care m-au învățat

multe lucruri noi, benefice
pentru viitorul meu.

 

Elevii sunt mulțumiți de participarea la activitățile proiectului, de experiențele de învățare și interacțiune
cu ceilalți colegi. Aceștia mărturisesc că s-au dezvoltat pe plan personal și profesional în urma participării
la atelierele educaționale.

Gândurile participanților la finalul proiectului

Am devenit mai
comunicativă, am mai

multă încredere în mine
și în puterile mele.

Cu gânduri pozitive și cu încredere, sper
să mi se explice drumul către o cariera

și cum să devin un bun angajat.

Mă simt mai organizat și percep
lucrurile din altă perspectivă.

 

Am intrat în proiect printr-o invitație din partea unei
profesoare de la liceu. Nu știam ce mă așteaptă. Am început

proiectul puțin "fricos", însă observ acum, la final, că parcă s-a
terminat prea repede.

 

Experiența în calitate
de participant m-a

ajutat la dezvoltarea
talentelor și
contribuie la

realizarea aspirațiilor
și visurilor mele.

 

Fiecare atelier în parte a fost plin 
de cuvinte care m-au făcut să-mi doresc
mai mult și să fiu mult mai perseverentă

în ceea ce fac.
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TESTIMONIALE

”Mă simt mândră. Sunt înconjurată de oameni minunați, oameni care se implica în acest
proiect, care ne ajută pe noi, elevii din ziua de azi, să avem încredere în noi, să ne găsim

valoarea noastră adevărată, de care nu suntem conștienți. Sâmbătă am avut primul
atelier, prima zi dintr-un proiect în care simt ca toți se implica, că suntem susținuți din

toate punctele de vedere. Au fost 2 ore în care ne-am prezentat, ne-am exprimat fiecare
opiniile fără sa ne fie rușine sau teama, și asta doar din cauză că ne-am simțit comod chiar
dacă nu ne cunoșteam între noi. Mă bucur ca fac parte din acest proiect și mă bucur ca ne-
am împrietenit toți și acum suntem un grup unit. Aștept cu nerăbdare celelalte ateliere.

Mulțumim Școlii de Valori, sunteți niște persoane minunate.”
 

”Cel de al III-lea atelier a fost pentru
mine - timpul pe care vroiam să-l pierd
eficient, mi-a plăcut foarte mult căci a
fost foarte interactiv și distractiv. Am
învățat cum să-mi organizez timpul și
cum să fructific fiecare moment, așa
încât să pot să fac mai multe lucruri, pe
baza cărora mă pot dezvolta.”

”Pentru mine, doamna Teodora Mețiu
a fost ca un psiholog. Într-un fel mi-a
deschis o portiță către viitor,
ajutându-mă să înțeleg ca gestionarea
cuvintelor și a timpului ajută mult
într-o comunicare și la o prezentare.
Cât am ascultat vorbele și mesajele
transmise astăzi, m-a făcut să uit de
gândul că - am uitat/m-am blocat...,
acum știu cum să fac față efectului de
blanc.”

Pe parcursul acestui atelier de Inteligență Emoțională am învățat 
cum să-mi recunosc emoțiile și că e posibil să le gestionez. Am înțeles că unii

oamenii te vor critica pentru emoțiile tale, dar nu trebuie să ascuți de părerile
rele ale altora și cu siguranță la un moment dat vei reuși singur/ă să le

depășești Iar partea bună a emoțiilor este că simți și emoțiile pe care le au
alte persoane, dar atunci când știi cum să le controlezi 

vei avea de câștigat în mare parte 😇
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TESTIMONIALE

”La atelierul 6 ne-am teleportat pe insula Choice, 
ea fiind un mic teritoriu îngrădit de ape. Pe aceasta insulă am
fost 5 grupuri, fiind împărțiți în funcție de credințe, valori și

abilități. Cele 5 grupuri au fost: ARMONIA, CANDOAREA,
CURAJUL, DEVOTAMENTUL și ERUDIȚIA. Am înțeles că avem

nevoie de toate acestea pentru a supraviețui, așa cum în viața
reală vom lucra în diferite echipe și e important să ne ajutăm

reciproc, să rezolvăm problemele în echipă. ”

”Experiența de astăzi a fost realistă, la început adevărul aruncat în față
a părut dur. Totuși, pe parcurs am devenit optimistă deoarece viitorul

locurilor de muncă nu o să ne lovească de pe acum, cu toate că încetul cu
încetul o va face. Sunt hotărâtă să fac mai multe activități extrașcolare,

chiar și voluntariat. Mi s-a reamintit că acum este momentul potrivit
pentru a învăța și asta plănuiesc să fac. Viitorul este imprevizibil, dar

asta nu înseamnă că trebuie să mă las învinsă de pe acum.”
 

”Experiența de astăzi a fost realistă, la început adevărul
aruncat în față a părut dur. Totuși, pe parcurs am devenit
optimistă deoarece viitorul locurilor de muncă nu o să ne

lovească de pe acum, cu toate că încetul cu încetul o va
face. Sunt hotărâtă să fac mai multe activități

extrașcolare, chiar și voluntariat. Mi s-a reamintit că acum
este momentul potrivit pentru a învăța și asta plănuiesc să

fac. Viitorul este imprevizibil, dar asta nu înseamnă că
trebuie să mă las învinsă de pe acum.”

 

”Mi-a plăcut foarte mult
atelierul de astăzi, deoarece
am învățat lucruri noi despre
care nu aveam habar, cum ar

fi tehnica 3S: Spune ce vei
spune; Spune ce ai de spus;

Spune ce ai spus și cele 6
principii pentru a deveni mai

convingător.”
 

”Este foarte important să ne
urmăm visurile, să încercăm

să ne dezvoltăm și să nu
renunțăm, chiar dacă vom

avea parte de eșecuri...și cel
mai important SECRETUL

SUCCESULUI ESTE SĂ RĂMÂI
CURIOS.”
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Comunicatul de presă ACT by PEPCO a însumat 6 apariții în presă cu un reach total de 345.000 de cititori
și 44.500 reach pe canalele social media ale publicațiilor care au preluat comunicatul. Au fost realizate 34
de postări pe canalele de comunicare facebook, instagram și linkedin, au fost publicate 4 articole pe
blogul Școlii de Valori, 2 articole despre parteneriat și 2 articole cu poveștile participanților.

COMUNICARE 
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Comunicatul de presă de lansare a ACT by PEPCO a însumat 6 apariții în presă cu un reach total de
345.000 de cititori și 44.500 reach pe canalele social media ale publicațiilor care au preluat comunicatul.
Comunicatul de presă la final de proiect ACT by PEPCO a însumat 5 apariții în presă, conform raportului.
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Școala de Valori

Școala de Valori este o organizație non-
guvernamentală şi non-profit, înființată în 2009,
care îi îndrumă pe tineri să-şi antreneze
potenţialul, astfel încât să-şi dezvolte atitudini şi
comportamente prosociale, care să îi ajute în viață
și în carieră. Misiunea organizației este de a ajuta
tinerii să devină creatorii propriilor vieţi, fiind
singura asociaţie din România care implementează
în programe educaţia centrată pe valori - un model
educaţional ce implică dezvoltarea de competenţe
împărţite pe patru arii: dezvoltarea caracterului,
explorarea personalităţii, implicare civică şi well-
being.
În prezent, organizația dezvoltă patru programe
educaţionale naţionale: Adoptă un Liceu,
Excepţionalii, Laboratorul de Cariere și Arcademia
prin care contribuie activ la dezvoltarea educaţiei
autohtone, oferind cunoaştere şi îndrumare
adolescenţilor, tinerilor şi profesorilor.

DESPRE ORGANIZATOR ȘI PARTENER

PEPCO este un lanț european de retail care oferă
clienților săi acces ușor și rapid la toate produsele
dorite sau necesare, pentru a-și îmbrăca familia și
pentru a-și îngriji sau decora casele, la prețuri mici.
PEPCO operează peste 2.200 de magazine în
România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia,
Lituania, Letonia, Italia, Spania, Slovacia, Slovenia,
Serbia si Ungaria. Brand-ul a fost lansat în 2004 în
Polonia și de atunci a captat interesul unui număr tot
mai mare de clienți, extinzându-și ulterior
operațiunile în Europa Centrală și de Est.
În domeniul responsabilității sociale, PEPCO se
concentrează pe sprijinirea copiilor, implicându-se în
principal în activități care vizează îmbunătățirea
calității timpului liber. Există în derulare zeci de
programe CSR la locul de muncă în fiecare țară în
care PEPCO este prezent. În toate aceste țări
cooperează cu organizații neguvernamentale care
ajută copiii din familiile sau comunitățile
defavorizate. Aceste organizații se concentrează pe
dezvoltarea personală și emoțională a copiilor, pe
consolidarea abilităților și competențelor acestora și
pe sprijinirea accesului la educație. 
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