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Proiect cofinanţat din Fondul Social European pentru Programul Operational Capital Uman 

Cod apel: POCU/633/6/14/Cresterea participarii la programe de învățare la locul de muncă a 

elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar,cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI 

Axa prioritară :Educație si competențe 

Titlul proiectului: Competitivi pentru secolul XXI  

NR: POCU/633/6/14/132945  

Beneficiar: Asociația ,,Societatea de Cercetare in Leadership, Management, Marketing și Cultură 

Organizațională” 

 

                                              DIN ACTIVITATILE PROIECTULUI 

      Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură 

Organizaţională,implementeaza proiectul  

cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional Capital Uman 2014-2020 , 

cu titlul  " Competitivi pentru secolul XXI ", în colaborare și cu participarea elevilor din Grupul 

Țintă al proiectului de la două unități de învățământ preuniversitar respectiv, Liceul de Industrie 

Alimentară Craiova și Liceul Tehnologic Matei Basarab Caracal.  

În perioada septembrie 2021 – decembrie 2021 expertii din proiect au organizat mai multe întâlniri 

de lucru cu elevii din Grupul Țintă și au desfasurat activități  de sprijin a sistemului de învățare la 

locul de munca,activitati care facilitează tranziția de la școală la o viață activă,  prin intermediul 

mijloacelor utilizate în practica angajării în general si,în mod deosebit,angajarea tinerilor absolventi. 

Prin activitățile desfășurate s-a avut în vedere faptul că educaţia pentru carieră este un program 

planificat de activităţi curriculare şi experienţe de învăţare. Scopul său este de a-i ajuta pe tineri să-

şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a face alegeri de succes şi a administra cu 

succes tranziţia de la perioada de studiu la un loc de muncă. Orientarea în carieră are scopul de a-i 

ajuta pe tineri să îşi folosească cunoştinţele şi abilităţile pe care le dobândesc din educaţia pentru 

carieră atunci când iau decizii. In acest sens elevii au fost informați cu privire la rolul si importanta 

redactarii unei scrisori de intentie si a unui CV_model european. La intalnirile cu elevii din Grupul 

Tinta a fost simulată o situație de căutare a unui loc de munca si au fost completate -dupa model -

Scrisorea de intentie și  CV-ul_format Europass. 

Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului cu participarea elevilor din Grupul Țintă,am 

identificat mai multe posibilități în vederea motivării elevilor pentru învățarea unei meserii ceea ce 

facilitează angajarea tinerilor absolventi pe piata muncii.Din acest punct de vedere  creșterea 

competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți poate fi realizata prin 

motivația învățării care  energizează și facilitează procesul de învațare prin intensificarea efortului și 

concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învățare. 

In procesul de invatare se impune o comunicare permanenta a actorilor implicati în desfășurarea 

actului educational astfel încât pentru crearea motivației este necesar să se prezinte elevilor scopul 

învăţării, domeniile de aplicare a cunoştinţelor, să fie apreciaţi pozitiv şi încurajaţi să-şi realizeze 

scopurile vieţii, să li se arate progresele făcute, să li se trezească curiozitatea pentru ceea ce trebuie 
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să înveţe, precizându-se sarcinile învăţării individuale în raport cu ritmul de muncă al fiecăruia şi să 

fie folosite metode activ-participative. 

În această perioadă de implementare a proiectului au fost purtate discutii cu diferiti reprezentanti ai 

mediului economic în vederea identificării viitoarelor centre de practică pentru organizarea stagiilor 

de pregătire practică.În acest sens au fost organizate întâlniri cu elevii din Grupul Țintă al proiectului 

la care au participat reprezentanții agenților economici,care au prezentat entitățile economice din 

perspectiva oportunităților de angajare si așteptărilor din partea viitorilor angajați.Elevii au adresat 

întrebări,asigurându-se astfel  o comunicare utilă,frumoasă și interesantă între elevi în calitatea lor de 

viitori angajați si entitatile economice -prin reprezentanții lor- în calitate de viitori angajatori.  

     Prin obiectivul general al proiectului se urmareste  creșterea competențelor profesionale și a 

gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai unităților de învățământ preuniversitar. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Cresterea competentelor profesionale a 200 de elevi prin participarea la stagii de practica 

performante organizate in cadrul proiectului. Cel putin 25% din stagiile de practica se vor 

realiza in intreprinderi ce activeaza in domenii de specializare inteligenta in corelare cu 

domenii de specializare conform Anexei 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de 

politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. 

Intreprinderile au fost identificate in stransa corelatie cu calificarile obtinute in cadrul 

unitatilor de invatamant din randul carora se va selecta grupul tinta (5510 Hoteluri si alte 

facilitati de cazare similare; 3312 Repararea masinilor; 3319 Repararea altor echipamente; 

5610 Restaurante; 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente; 5629 Alte 

activitati de alimentatie). 

2. Consilierea si orientarea profesionala a 200 de elevi din grupul tinta. Orientarea si consilierea 

profesionala va fi realizata de catre un expert cu competente specifice, angajat al 

Solicitantului. Solicitantul este furnizor autorizat de servicii de informare si consiliere 

profesionala. 

3. Realizarea de parteneriate sustenabile intre furnizorii de educatie si formare profesionala si 

partenerii din sectorul privat, pentru facilitarea tranzitiei elevilor de la scoala la un loc de 

munca.  

4. Cresterea motivatiei elevilor din grupul tinta de a invata bine o meserie prin activitati 

inovative. Elevii din grupul tinta vor participa la competitii profesionale, concursuri pe 

meserii, cei mai buni elevi vor fi premiati. 

 

 

  


