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Ce s-a mai întâmplat la 
Castellon de la Plana 

Întâlnirea de proiect de la 
Castellon de la Plana 

Toți partenerii au profitat de ocazia de a se 

întâlni din nou pentru a lucra la progresul 

proiectului. Întâlnirea de la Castellon de la 

Plana, orașul spaniol de la malul mării, din 

regiunea Valencia, a avut două scopuri 

principale. 

 

Primul a fost de a sumariza și verifica toate 
activitățile legate de IO3 – Curs de formare 
Online și al doilea a fost discutarea și 
deciderea metodelor de lucru pentru IO4 – 
Instrumentul de orientare în carieră 

Pe lângă toată munca legată de outputurile 
intelectuale ale proiectului, au fost discutate 
și toate celelalte elemente ale proiectului, 

legate de diseminare și management, astfel 
încât să ne îndreptăm spre finalizarea cu 
succes a proiectului. 

Organizatorul spaniol, FUE-UJI, ne-au 
prezentat întregul campus universitar de 
dimensiuni impresionante și echipamentele 
care atrag studenții și îi ajută să se 
pregătească pentru viitorul lor profesional.  

Cursul de training online poate fi accesat prin 

website-ul proiectului 

https://restatproject.eu/ro/curs-de-

pregatire/ 

Există de asemenea un ghid pentru a ajuta 

noii participanți să se înregistreze pe 

platforma noastră de învățare. 
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Instrumentul de orientare 
în carieră, ultimul output 

al proiectului. 

Sistemul de funcționare 
al sistemului nostru de 
orientare în carieră 

Dacă vă întrebați despre care este job-ul 
care vi se potrivește dumneavoastră sau 
angajaților dumneavoastră din industria 

turismului sau dacă aveți abilități 
folositoare pentru turismul accesibil, 
instrumentul nostru de orientare în carieră 
v-ar putea ajuta. 
 
Pe baza răspunsurilor dumneavoastră la 
întrebările atent formulate de partenerii 
proiectului RESTAT, vi se vor da sugestii cu 
privire la diferite roluri din industria 

turismului accesibil care vi s-ar putea 
potrivi. 
 
Instrumentele noastre iau în considerare 
atât profilul dumneavoastră de 
personalitate, cunoștințele dumneavoastră 
dar și nevoile turismului accesibil pentru a 
realiza recomandări. 
 
Puteți oricând să vă îmbunătățiți 

cunoștințele din domeniul turismului 
accesibil folosind cursul nostru online. 

Instrumentul de orientare în carieră 
RESTAT va lua forma unui microsite al 
platformei online: 
• Vom identifica și agrega un portofoliu de 

abilități și competențe care corespund 
unei multitudini de sectoare și tipuri de 
angajare. 

• Vom genera un modul de ghidare pentru 
angajare personalizat, care oferă support 
pentru traducerea abilităților în elemente 

semnificative de capital uman.  
• Vom da ocazia de a interacționa cu 

platforma, pentru ca utilizatorii să poată 
oferi feed-back. 
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A 5-a întâlnire 
transnațională și 
finalizarea proiectului 

Ultima întâlnire a proiectului va avea loc în 

Ostrava, Cehia, în ianuarie 2022. Întâlnirea va 

fi organizată de Handy Club Ostrava. 

Pe parcursul acestei întâlniri, se va finaliza 

munca la output-urile proiectului, și se vor 

decide ultimii pași pentru încheierea 

proiectului și activităților de diseminare. 

Perioada de dezvoltare se va încheia și, în 

același timp, o nouă perioadă de exploatare a 

instrumentelor va începe. 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

IO4 Next steps 

Mai avem aproximativ trei luni de muncă 

intensive pentru a finaliza dezvoltarea IO4 – 

Instrument de orientare în carieră. 

3. Dezvoltarea metodei de realizare a 

profilului profesional – Pentru a 

complementa rezultatele generate de IO2 și 

IO3, vom realiza o serie de instrumente de 

evaluare a personalității și a contextului, 

pentru a obține o imagine a potențialului și 

competențelor persoanelor care ne folosesc 

materialele.  

4. Analiza locurilor de muncă și dezvoltarea 

metodei de analiză a carierei  - partenerii 

vor examina un set de 24 de joburi 

relevante pe baza IO1 și le vor descompune 

în seturi de abilități și calități necesare. 

5. Programarea instrumentului de ghidare 

ca un material component al website-

ului proiectului utilizând o interfață 

interactivă, cât mai ușor de folosit. 

1. Testarea și revizuirea 

instrumentului – Un plan de testare 

conform cu metodele de control 

EQAVET va fi implementat. Un test 

pilot va fi organizat în țara fiecărui 

partener. Vom ajusta rezultatele 

noastre conform cu feedback-ul 

participanților.  

2. Manualul cu instrucțiuni pentru 

exploatarea instrumentului de 

ghidare va fi organizat ca ultimul pas, 

bazat pe raportul comparativ al 

proiectului și va conține rezultatele 

testelor pilot din toate țările. 


