STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ
PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII
LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII

Parteneri:
















Asti Automation SRL
Excelent SRL
Romimpianti Trading
SRL
Teset Austria GmbH
Enterprise Business
Systems SRL
Colegiul Tehnic Lazăr
Edeleanu—Ploieşti
Colegiul Tehnic Elie
Radu
Grupul Şcolar Industrial
1 Mai—Ploieşti
Grupul Şcolar de
Transporturi Ploieşti
Grupul Şcolar
Tehnologic Ion Mincu
Grupul Şcolar Industrial
Minier Rovinari
Colegiul Naţional
Cantemir Vodă
Colegiul Tehnic de Poştă
şi Telecomunicaţii
Gheorghe Airinei
Colegiul Tehnic Edmond
Nicolau
Liceul de Metrologie
Traian Vuia

Activităţile proiectului
1.Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor
-organizarea centrelor de pregătire practică
-formarea tutorilor
-elaborarea materialelor didactice
-promovarea iniţiativei în grupul ţintă
-înscrierea şi selecţia grupului ţintă
-organizarea stagiilor de pregătire practică
-testarea şi evaluarea participanţilor la pregătirea practică
-evaluarea activităţii
-organizarea unui concurs cu premii la finalul fiecărui stagiu
de practică
2.Consiliere vocaţională
-organizarea activităţii de consiliere
-promovarea iniţiativei, înscrierea şi selecţia grupului ţintă
-analiza nevoilor şi testarea vocaţională
-consilierea vocaţională
-ghid de carieră
-evaluarea activităţii
3.Campanie de conştientizare asupra beneficiilor pregătirii
practice la elevi

Proiect POSDRU/90/2.1/S/60390 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

Obiectiv principal:
Dezvoltarea cunoştinţelor practice şi aptitudinilor specifice ale grupului ţintă pe domeniul de
pregătire ales, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară ale acestuia,
precum şi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii.

Obiective specifice:
1.Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin accesul la oportunităţi de pregătire practică
concordante cu piața muncii din fiecare domeniu
2.Creşterea abilităţii elevilor de a-şi alege şi adapta parcursul de carieră la capacităţile şi nevoile
proprii, prin participarea acestora la sesiuni de consiliere vocaţională şi de carieră
3.Creşterea gradului de conştientizare asupra nevoii de pregătire practică în rândul elevilor şi a
beneficiilor acesteia, prin dezvoltarea unei campanii de informare şi conştientizare

Specializări stagii de practică:

Matematică-informatică

Automatizări

Mecatronică

Tehnica de calcul

Telecomunicaţii

Electronică şi electrotehnică

CAD

Electrotehnică şi electromecanică

Metrolog

Ecolog şi protecţia mediului
COORDONATOR:
S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L.
Adresa:Calea Plevnei, nr.139, Corp B, Parter, Camera 17
Tel:021.313.01.64
Fax:021.313.01.67
E-mail:luisa@e-trainings.ro
www.invataomeserie.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României

