Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
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OBIECTIVUL GENERAL:
dezvoltarea
capitalului
uman prin asigurarea unei
pregătiri profesionale de
calitate, eficiente, prin
participarea la stagii de
pregătire practică.

Beneficiar
Liceul Tehnologic
”Voievodul Mircea”
Parteneri
S.C. Erdemir România S.R.L.
S.C. Compania de Apă
Târgoviște-Dâmbovița S.A.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Sprijinirea initiativelor de parteneriat între şcoala
şi agenţii economici prin: formarea persoanelor
care vor îndeplini atribuţii de tutori; elaborarea
CDL-urilor de către specialiştii selectaţi de la
agenţii economici;
2. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale a
elevilor din grupul ţintă prin: campanii de
conştientizare a elevilor referitoare la oportunităţile
oferite pentru efectuarea stagiilor de pregătire
practică;
3. Creşterea relevanţei curriculum-ului în raport cu
cerinţele pieţei muncii, specifice domeniului de
pregătire profesională, datorită componentei CDL
prin: elaborarea de CDL în colaborare cu agenţii
economici; elaborarea materialelor de învăţare
(suporturi de curs, auxiliare curriculare) pentru a
veni în sprijinul implementării CDL;
4. Dezvoltarea unei mai bune colaborări între
şcoală şi Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social în Formarea Profesională
Iniţială prin antrenarea celor implicaţi în acţiuni de
avizare şi monitorizare a implementării CDL;
5. Facilitarea accesului la educaţie a grupurilor
vulnerabile: copii din mediu rural, români şi de etnie
romă, cu situaţie materială şi socială precară.
6. Educarea elevilor pentru un stil de viaţă sănătos
prin campanii de conştientizare în ceea ce priveşte
riscurile privind sănătatea şi securitatea la locul de
muncă.
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Durata de implementare
24 LUNI

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
1. Lansarea proiectului (luna 1);
2. Informarea grupului ţintă (luna 1);
3. Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire
practică a elevilor (lunile 1-2);
4. Elaborarea CDL (lunile 2-12);
5. Implementarea CDL (lunile 6, 10-12);
6. Identificarea nevoilor elevilor grupului ţintă în raport cu nevoia de
pregătire practică la locul de muncă (luna 11);
7. Formarea de tutori de practică (lunile 12-13);
8. Crearea de materiale suport pentru implementarea şi monitorizarea
stagiilor de pregătire practică (lunile 12-16);
9. “Stagii de transfer de expertiză tehnică" (lunile 15-20);
10. Campanii de conştientizare pentru promovarea unui stil de viaţă
sănătos, de prevenire a riscurilor privind sănătatea şi securitatea la
locul de muncă (lunile 21-22);
11. „Pregătirea pentru piaţa muncii” – materiale pentru consilierea şi
orientarea profesională a elevilor (lunile 23-24);
12. Managementul proiectului şi activităţi de monitorizare;
13. Activităţi de Informare şi Publicitate;
14. Auditul proiectului;
15. Achiziţii;
16. Promovarea unui comportament bazat pe grijă şi responsabilitate
faţă de calitatea mediului natural (lunile 1-6);
17. Amenajarea şi dotarea unui atelier cu echipamente specifice (lunile
1-12);
18. Încheierea proiectului.
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Activităţile implementate în primele 9 luni
ale proiectului
Activitati incheiate:
A1. Lansarea proiectului (luna 1);
A2. Informarea grupului ţintă (luna 1);
A3. Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de
pregătire practică a elevilor (lunile 1-2);
A16. Promovarea unui comportament bazat pe grijă şi
responsabilitate faţă de calitatea mediului natural (lunile 1-6);

ActivitĂŢI în curs de implementare
A4. Elaborarea CDL (lunile 2-12);
A5. Implementarea CDL (lunile 6, 10-12);
A17. Amenajarea şi dotarea unui atelier cu echipamente specifice
(lunile 1-12);

ActivitĂŢI desfĂŞurate pe toatĂ
perioada proiectului
A12. Managementul proiectului şi activităţi de monitorizare;
A13. Activităţi de Informare şi Publicitate;
A14. Auditul proiectului;
A15. Achiziţii;
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REZULTATELE PROIECTULUI
20 de persoane formate pentru atribuții de tutori;
Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de
lucru;
3 CDL-uri elaborate şi avizate;
3 auxiliare curriculare
3 suporturi de curs pentru CDL-uri;
30 suporturi de curs tipărite cu ISBN;
3 suporturi de curs pentru implementarea stagiilor de
practică;
4 modele pentru caietul de practică;
5 stagii de pregătire practică;
5 rapoarte de monitorizare a stagiului de practică;
Un Îndrumar pentru siguranța și securitatea
personală;
O broșură la încheierea proiectului;
4 jurnale informative periodice;
2 conferințe de presă.

ACTIVITATEA 1 LANSAREA PROIECTULUI
CONFERINTA DE PRESA DE LANSAREA PROIECTULUI
PREZENTAREA PROIECTULUI CORPULUI PROFESORAL
SESIUNE SPECIALA PENTRU PREZENTAREA PROIECTULUI
Au participat reprezentanţi ai comunităţii locale, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, partenerii
economici.
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Elevii din grupul ţintă, echipa de implementare a proiectului.

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