
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Primăria municipiului Chișinău are deosebita onoare de a Vă invita la Târgul de ghidare în carieră pentru elevi 

și tineri „Școala Orașului Verde” din Municipiul Chișinău 

în perioada 14-15 Mai 2022, ora 10:00 - 18:00 

organizat în sectorul Buiucani, Parcul „Alunelul” (intrarea din strada Calea Ieşilor 8/2) 

 

Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor publice din 

municipiul Chișinău”, implementat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău. 

 

 

 

 ZIUA 1  
Sâmbătă, 14 Mai 2022,  ora 10:00 – 18:00  

 (cu participarea elevilor claselor V-IX) 
 

10:00  –  11:00 Înregistrarea participanților și Chestionarul pentru elevi „Testează-ți vocația” 

11:00  – 12:00 Training-uri destinate elevilor privind ghidarea în carieră 

12:00 – 13:00  Training-uri destinate părinților/ pedagogilor în acordarea de suport elevilor în alegerea 

parcursului profesional 

13:00  – 14:00  Training-uri destinate elevilor privind ghidarea în carieră 

14:00  – 15:00  

 
15:00  – 16:00 

Training-uri destinate părinților/ pedagogilor în acordarea de suport elevilor în alegerea 

parcursului profesional 

Quest pentru elevi pe domenii Eco 

10:00 – 18:00  

 

Vizitarea stand-uri și activități în cadrul atelierelor destinate elevilor 

 Jocuri intelectuale pentru elevi pe domenii Eco 

 Târg de produse Eco confecționate de elevi. 

 

 

 

 

 

AGENDA 



 

 

 

 
 

ZIUA 2 
Duminică, 15 Mai 2022  ora 10:00 - 18:00 
(cu participarea elevilor claselor X-XII) 

 

10:00  –  11:00 Înregistrarea participanților și Chestionarul pentru elevi „Testează-ți vocația” 

11:00  – 12:00 Ceremonia oficială de finalizare a Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru 

ecologizarea școlilor publice din   municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru 

elevi” 

12:00 – 12:30  Vizitarea Târgului de către Oficiali 

13:00  – 14:00  

14:00  – 15:00 

Training-uri destinate elevilor privind ghidarea în carieră 

Quest pentru elevi pe domenii Eco 

15:00  – 16:00  Training-uri destinate părinților/ pedagogilor în acordarea de suport elevilor în alegerea 

parcursului profesional 

10:00 – 18:00  

 

Vizitarea stand-uri și activități în cadrul atelierelor destinate elevilor 

 Joc intelectual pentru elevi pe domenii Eco 

 Târg de produse Eco confecționate de elevi. 

 

 

 

Evenimentul face parte din Programul „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor 

publice din municipiul Chișinău” și este organizat cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului 

Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat  de către Agenția de Cooperare Internațională 

a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

a Germaniei (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).  

 

 

 

 


