
INACO lanseazã proiectul Ghidul Meseriilor Viitorului

Asociaþia INACO - Iniþiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit, în calitate de beneficiar,
implementeazã ca lider de proiect începând din data de 24.07.2018 proiectul "Ghidul meseriilor viitorului ºi
traininguri non-formale cu elevii claselor XI-XII din liceele sectorului 3 care urmeazã sã îºi aleagã parcursul
profesional".

Proiectul a fost selectat de Primãria Sectorului 3 din Bucureºti pentru finanþarea nerambursabilã de la bugetul
local în domeniul "Proiecte educative", cu o valoare totalã 60.000 de lei, din care 48.000 lei fonduri nerambursabile de
la bugetul local, cu o cofinanþare prin contribuþie proprie de 12.000 lei ºi are o durata totalã de implementare de 6
luni, pânã în decembrie 2018.

Proiectul INACO este o propunere interactivã de conºtientizare ºi responsabilizare a elevilor, pãrinþilor ºi
cadrelor didactice din 13 licee ale sectorului 3 al Capitalei privind modul în care vor arãta meseriile din viitorul
apropiat. Forumul Economic Mondial susþine într-un raport din 2016 cã 65% dintre meseriile de astãzi nu vor mai exista
când copiii care intrã acum în ºcoalã vor absolvi ºi vor dori sã se angajeze. Revoluþia tehnologicã 4.0., transformãrile
profunde ale economiei mondiale determinate de robotizare, inteligenþa artificialã, de noile descoperiri ºtiinþifice ºi
tehnologice, vor schimba dramatic piaþa muncii ºi în þara noastrã.

Toate domeniile de activitate se reseteazã, de la agriculturã la comerþ, de la producþia industrialã la medicinã.
Meserii cunoscute, precum cea de ºofer sau de chelner este foarte posibil sã disparã în curând. Munca manualã va fi
înlocuitã de cea creativã. Universitatea Kent a gãsit un foarte bun slogan pentru meseriile de mâine: "Work smart, not
hard!" - "Lucreazã inteligent, nu cu efort mare!".

În România, un tânãr din trei cu vârsta între 20 ºi 24 de ani are o ocupaþie, faþã de un tânãr din doi la nivel
european; la noi mai mult de o treime din tineri sunt în risc de sãrãcie sau excluziune socialã - 40,3% faþã de 24.3%
media europeanã.

INACO - Iniþiativa pentru Competitivitate, considerã cã pentru aceastã situaþie este vinovat sistemul de orientare
ºcolarã, apoi cel de orientare profesionalã care nu informeazã tinerii ºi nu formeazã elevii cu privire la schimbãrile
permanente ale structurii forþei de muncã.

Acest context naþional ºi internaþional, perspectiva viitorului în care se va schimba radical paradigma meseriilor
actuale, au determinat comunitatea de experþi, membri ºi colaboratori ai INACO sã propunã primãriei sectorului 3 un
proiect complex, care va conecta 650 de elevi, 150 de pãrinþi ºi 78 de profesori din 13 licee cu realitãþile pieþei
muncii de mâine.

INACO va elabora un Ghid al Meseriilor Viitorului, un studiu informal care va prezenta tendinþele de formare
profesionalã ºi structura de perspectivã a pieþei muncii viitorului pornind de la mega-tendinþele tehnologice ale lumii
de azi. Ghidul va oferi informaþii ºi imagini despre roboticã, biotehnologii, inteligenþa artificialã, realitatea virtualã,
internetul tuturor lucrurilor, resursele viitorului, etc.

Acest ghid va sta la baza celor 13 workshopuri creative, evenimente de educaþie non-formalã coordonate de
experþii INACO, care vor stimula participarea ºcolarã ºi orientarea profesionalã a tinerilor din clasele terminale din 13
licee - 6 licee teoretice ºi 7 tehnologice ale sectorului 3.

Tinerii cei mai activi din acest proiect vor fii cooptaþi în puncte locale de contact din fiecare liceu ºi vor
structura o comunitate activã online pe o paginã dedicatã, care va avea funcþionalitatea de a continua ºi îmbunãtãþi
proiectul în anii care urmeazã, ajutând la orientarea profesionalã a colegilor.

Pãrinþii copiilor din aceste licee vor putea sã participe la unul dintre cele ºase seminarii de educaþie parentalã
pe tematica meseriilor viitorului, în care vor exista dezbateri interactive cu experþi INACO. Profesorii care vor
participa activ la workshopuri ºi seminarii vor deveni factori de diseminare a informaþiilor conþinute în Ghidul
Meseriilor Viitorului sau a temelor prezentate de experþii INACO ºi vectori de orientare ºcolarã ºi profesionalã pentru
promoþiile de elevi.

Va fi organizatã Caravana Meseriilor Viitorului care va rãspândi 26 de afiºe ºi 1300 de pliante, pentru difuzarea în
masa elevilor din licee a acþiunilor ºi temelor proiectului. Elevii care se vor înscrie în acþiunile Caravanei vor putea
participa ºi la un concurs de eseuri despre cum îºi proiecteazã cariera profesionalã dupã impactul creat de activitãþile
proiectului, concurs cu premii a câte 100 de lei în fiecare dintre cele 13 licee incluse în activitãþi.

Proiectul va fi promovat online, pe reþelele de socializare, în mass-media ºi prin spoturi în spaþiul promoþional al
panourilor video din Bucureºti.

Acest demers informativ-instructiv al INACO se doreºte a fi un program-pilot pentru pregãtirea pentru viaþã a
tinerilor din România, el putând fi activat ulterior ºi în alte licee ale Bucureºtiului sau ale þãrii, având potenþialul de
acþiune educativã la nivel naþional, în contextul necesitãþii stringente a informãrii tinerilor despre perspectivele
carierei lor profesionale.
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