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Referitor la adresa ME/DGÎP nr.182M/SI/l 204/2021 despre Proiectul Ora de carieră. 

Programul Ora de Carieră a pornit în anul 2020 de la o nevoie cu care se confruntă tot 
mai mulţi tineri din România, respectiv cea a orientării profesionale. 

Ora de Carieră se desfăşoară 100% online şi este structurat în trei ateliere. Primul vizează 

procesul decizional în alegerea celui mai potrivit loc de muncă în funcţie de competenţe şi studii. 
Al doilea are la bază orientarea vocaţională, prin interpretarea rezultatelor instrumentului 
psihometrie oferit gratuit de Great People Inside. Al treilea, de tip biblioteca vie, constă în 
discuţii cu specialişti din domeniile de interes ale tinerilor. 

Elevii pot veni de la orice profil şi de la orice clasă dacă se încadrează în intervalul de 
vârstă 14-18 ani. 

Elevii doritori vor putea accesa www.leaders.ro/oradecariera unde pot completa 
fo1mularul online de înscriere. După completare, se face selecţia celor 50 de participanţi/ediţie, 
în baza candidaturilor. Pentru anul 2021 sunt planificate 18 ediţii, însumând un total de 900 de 
locuri. 

Participarea la proiect este pe bază de selecţie şi este complet gratuită. În cazul 
activităţi lor care presupun prezenţa fizică a elevilor, acestea se vor desfăşura cu respectarea 
strictă a legislaţiei referitoare la reducerea riscului de infectare cu Covid-19. 

Toate detaliile privind programul se găsesc pe site-ul Fundaţiei LEADERS, 
www. leaders.ro . 

Persoană de contact: Beatrice Alexandrescu, 0736 380 980, beatrice@lcaders.ro. 

Unităţile de învăţământ care vor aplica, sunt rugate să informeze şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Ilfov la adresa de e-mail teodoralazar@,isjilfov .ro. 

Cu respect, 

Inspector şcolar 

Prof. Teodora Lazăr 

Calea 13 Septembrie 209, Sector5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (O) 21 317 36 50 
Fax: +40 (O) 21 317 36 54 

www.isjilfov.ro 
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Către Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti 
În atenţia doamnei/domnului inspector şcolar general 

În perioada aprilie - decembrie 2021, fundaţia LEADERS, organizaţie cu 21 de ani de experienţă în 
organizarea de programe educaţionale pentru tineri, implementează proiectele LEADERS Exp/ore pentru 
liceeni şi Ora de Carieră. 

În primii 3 ani de implementare, la proiectul LEADERS Explore pentru liceeni au participat 1150 
de tineri care au implementat 81 de proiecte în comunităţile din care provin. În perioada aprilie - iunie 
2021, fundatia va organiza primele cinci editii ale programului din acest an (175 de locuri), adresate 
liceenilor di~ judeţele Tulcea, Galaţi, Buzău: Vrancea, Vaslui, Braşov şi Prahova.În perioada aprilie -
septembrie 2021, se vor desfăşura încă şapte ediţii (250 de locuri), adresate elevilor din judeţele: Arad, 
Timiş, Dolj, Prahova, Argeş, Constanţa, Bihor şi Cluj. 

Concret, tinerii, aleşi pe baza unui proces de selecţie, participă gratuit la 4 sesiuni de cursuri a 
câte două zile, într-o perioadă de 3 luni; cursurile abordează subiecte precum: autocunoaştere, viziune, 
comunicare, leadership şi lucru în echipă. Fiecare elev are acces la un modul de orientare în carieră, 
realizat cu ajutorul GrfOt People lnside, un instrument utilizat pentru consilierea în carieră şi luarea 
deciziilor vocaţionale. ln perioadele dintre cele patru întâlniri, liceeni i vor avea parte de provocări , vor 
dezvolta proiecte pentru comunitate şi vor avea şansa unor întâlniri cu profesionişti din domeni ile lor de 
interes. 

Elevii pot veni de la orice profil şi de la orice clasă dacă se încadrează în intervalul de vârstă 
14-18 ani. Elevii doritori vor putea accesa a www.leaders.ro/elevi, unde pot completa formularul online 
de înscriere. După completare, se va face selecţia celor 35 de participanţi/ediţie, în baza candidaturilor 
şi interviului telefonic. 

Programul Ora de Carieră a pornit în anul 2020 de la o nevoie cu care se confruntă tot mai mulţi 
tineri din România, respectiv cea a orientării profesionale. Ora de Carieră se desfăşoară 100% online şi este 
structurat în trei ateliere. Primul vizează procesul decizional în alegerea celui mai potrivit loc de muncă 
în funcţie de competenţe şi studii. Al doilea are la bază orientarea vocaţională, prin interpretarea 
rezultatelor instrumentului psihometrie oferit gratuit de Great People lnside. Al treilea, de tip biblioteca 
vie, constă în discuţii cu specia lişt i din domeniile de interes ale tinerilor. 

Elevi i pot veni de la orice profil şi de la orice clasă dacă se încadrează în intervalul de vârstă 14-
18 ani. Elevii doritori vor putea accesawww.leaders.ro/ oradecariera unde pot completa formularul online 
de înscriere. După completare, se face selecţia celor 50 de participanţi/ediţie, în baza 
candidaturilor. Pentru anul 2021 sunt planificate 18 ediţii, însumând un total de 900 de locuri. 

Participarea la ambele proiecte este pe bază de selecţie şi este complet gratuită. În cazul 
activităţilor care presupun prezenţa fizică a elevilor, acestea se vor desfăşura cu respectarea strictă a 
legislaţiei referitoare la reducerea riscului de infectare cu Covid-19. 

Toate detaliile privind programul se găsesc pe site-ul Fundaţiei LEADERS, www.leaders.ro. 
Persoană de contact: Beatrice Alexandrescu, 0736 380 980, beatrice@leaders.ro 

Mulţumindu-vă pentru implicarea dvs. anterioară în implementarea proiectelor Fundaţiei LEADERS, 
vă rugăm să sprijiniţi organizatorii şi în acest an, prin informarea conducerii unităţilor cu învăţământ liceal 
despre această oportunitate şi prin încurajarea diseminării informaţiei în rândul tuturor elevilor. 

Director 
Corina CEAMA 

Director General 
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