PROIECTE COFINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN
POSDRU 2007-2013
1.

Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele
pieței muncii

q INCSMPS a fost implicat în procesul de adecvare a ofertei educaționale la evoluțiile pieței
muncii prin activitățile sale de cercetare încă din anul 2005 când a realizat proiecția cererii de
forță de muncă la orizontul anilor 2007 și 2013 (proiect Phare VET)
q În prezent, INCSMPS realizează actualizarea și extinderea proiecției cererii de forță de muncă în
cadrul unui proiect FSE:
ü Beneficiar: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
ü Axa prioritară 1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”
ü Domeniul major de intervenție 1.1 ”Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate”
ü Perioada de implementare: 9-2010 / 10-2013
ü Obiectivul: creșterea relevanței ofertei de formare profesională inițială prin IPT în raport cu nevoile
pieței muncii și cerințele de dezvoltare economică și socială
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q Principalele activități desfășurate de INCSMPS:
– Elaborarea metodologiei de proiecție a cererii de forță de muncă pe termen mediu și
lung la nivel:
• teritorial (naţional, regional, judeţean)
• sectorial (activităţi ale economiei naţionale pe secţiuni, diviziuni CAEN)
• ocupaţional (grupe de ocupaţii)
• Și pe nivele de instruire
– Anticiparea cererii de forță de muncă prin anchetă în firme pe termen scurt
– Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și
în perspectiva anului 2020
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2.

Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de IPT

q Metodologia de monitorizare a inserției profesionale a fost dezvoltată de Ministerul
Educației cu participarea experților INCSMPS în cadrul proiectelor Phare VET 2005-2008
q În prezent, INCSMPS realizează studii de monitorizare a inserției profesionale a
absolvenților de IPT în cadrul a șase proiecte FES:
ü
ü
ü
ü
ü

Beneficiari: Inspectoratele Școlare Județene din Dambovița, Galați, Gorj, Olt, Cluj și Vâlcea
Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”
Perioada de implementare: 9-2010/7-2013
Obiectivul: monitorizarea inserției profesionale în scopul îmbunătățirii capacității de ocupare a
absolvenților aflați în proces de tranziție de la școală la muncă
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q Grupul țintă al investigațiilor este reprezentat de absolvenții de învățământ
profesional și tehnic (nivelul 2 și 3 de calificare) din promoțiile 2010 și 2011
q Monitorizarea inserției se realizează prin intermediul anchetelor sociologice
desfășurate la 6 și 12 luni de la absolvire
q Informații colectate: profilul educațional, participarea la programe de formare
profesională, metode de căutare a locurilor de muncă, intrarea pe piața muncii,
condiții de muncă, adecvarea ocupării la calificarea dobândită prin școală,
mobilitate pe piața muncii, intenții și așteptări privind cariera
q Până în prezent, INCSMPS a produs 36 de rapoarte de monitorizare a inserției
profesionale a absolvenților de IPT la nivel județean, iar rezultatele au fost
comunicate stakeholder-ilor de la nivel local

PROIECTE DIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI
”Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and
mobility” (Promotor: UGT – Euskadi)
Obiective/activități:
1. Dezvoltarea și popularizarea conceptului de telework la nivel european
2. Dezvoltarea unui instrument de auto-diagnoză pentru identificarea competențelor
cheie și a programelor de formare profesională necesare pentru desfășurarea
telework
3. Conștientizarea și formarea angajatorilor în vederea implementării unor politici de
flexicuritate
4. Proiectarea unei platforme online interactive destinată atât angajatorilor, cât și
femeilor care să funcționeze ca centru de resurse și ca punct de întâlnire pentru
cele două grupuri țintă

PROIECTE DIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI
”Planing for Intelectuality: social games as innovative methology for training
adults key competences” (Promotor: INVESLAN)
Obiective/activități:
1. Dezvoltarea metodelor de formare inovative bazate pe joc pentru dobândirea
competențelor interculturale
2. Proiectarea, testarea și validarea unui joc social inovativ care va oferi ocazia
utilizatorilor de a interacționa cu alții în timp ce dobândesc competențe cheie
precum socializare digitală și competențe TIC
3. Identificarea și popularizarea unor povești de succes în domeniul inițiativelor de
formare profesională bazate pe joc
4. Recomandări pentru dezvoltarea unor soluții de formare profesională informală în
domeniul interculturalității

PROIECTE DIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI
”DeInTRA – Cooperation for Innovative Training Methodologies Development in
the European Labour Market” (2008-2010)
Obiective/activități:
1. Definirea metodelor inovative de formare profesională continuă , identificarea
factorilor inhibatori ai dezvoltării acestor metode
2. Analiza comparativă a sistemelor naționale de formare profesională din Italia,
Spania, România, Grecia și Bulgaria
3. Identificare de bune practici privind implementarea metodelor inovative de
formare profesională
4. Glosar de metodologii inovative de training
5. Formularea de recomandări pentru elaborarea și implementarea metodelor
inovative de formare profesională

PROIECTE DIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI
”Employ Personal Learning Environment for the Efficient Recruitment of
People with Disabilities” (2008-2010)
Obiective/activități:
1. Dezvoltarea unui program de e-learning disponibil persoanelor cu dizabilități
2. Stimularea dezvoltării personale și profesionale a persoanelor cu dizabilități
3. Promovarea integrării persoanelor cu dizabilități pe piața muncii prin oferirea
posibilității dobândirii de cunoștințe și competențe noi
4. Dezvoltarea unui mediu de învățare individuală pentru sporirea șanselor de
integrare profesională a persoanelor cu dizabilități
5. Identificarea de bune practici în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități

PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAME NAȚIONALE DE CERCETARE
q Programul Nucleu: Evaluarea impactului pregătirii continue asupra
creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă (2007-2009)
q Programul Nucleu: Metode de prognoză privind nevoia de formare
profesională a resurselor umane (2008-2010)
Obiective/activități:
Ø Evaluarea nevoii de formare profesională prin anchetă în rândul firmelor din România
Ø Ariile de cercetare au inclus: priorități de dezvoltare în firme, planuri de formare profesională,
organizarea de programe de formare profesională pentru salariați, tipul și conținutul cursurilor,
necesarul de cunoștințe și competențe în profil ocupațional
Ø Recomandări pentru îmbunătățirea politicilor de formare profesională în vederea creșterii
participării și a inserției pe piața muncii

