Stagii de practică și consiliere vocatională pentru elevi, în vederea facilitării
integrării lor ulterioare pe piața muncii
Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea
competențelor practice și a aptitudinilor specifice
de muncă ale elevilor din grupului tintă, pentrul
domeniul de pregatire ales de aceștia, în
vederea cresterii sanselor lor de inserție
profesională pe piața muncii, după finalizarea
studiilor, precum și pentru facilitarea tranzitiei de
la școală la viața activă. Grupul tintă a beneficiat
de activități de instruire practică, de consiliere
vocatională și de campanii de conștientizare
asupra beneficiilor participării la stagii de
pregătire practică. Pentru derularea stagiilor de practică a fost necesară instruirea a 40 de
tutori cu rol în îndrumarea învățării la locul de muncă.
Activitatile finanțate au fost implementate în trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei:
Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.
În cadrul proiectului au fost derulate 160 de stagii de
pregatire practica (58 in Bucuresti, 56 in Ploiesti, 46 in
Rovinari), pe parcursul a doi ani școlari, la sediile partenerilor
angajatori. A fost asigurată participarea a 4080 de elevi din
ciclul liceal (clasele IX-XII), înmatriculați la 10 instituții de
învățământ preuniversitar (colegii tehnice, grupuri școlare
industriale).
Proiectul finanțat a contribuit, totodată, la consolidarea
parteneriatului public-privat, prin faptul ca accesarea finanțării
s-a făcut de catre o persoană juridică de drept privat cu scop
patrimonial, în parteneriat cu 10 instututii publice de
invățământ preuniversitar din care provine grupul țintă și 5 societăți comerciale la care s-a
desfasurat practica elevilor.
Prin activitățile sale, proiectul a contribuit la conștientizarea nevoii de asigurare a unei
pregătiri practice de calitate, în acord cu cerințele pieței muncii și la adecvarea parcursului
profesional la aptitudinile și nevoile individuale; principalul efect pe termen lung al
proiectului l-a reprezentat cresterea bagajului de cunoștinte si abilităti practice pentru
grupul țintă, a concordanței și relevanței dintre profesia aleasă si potențialul real al
individului, precum și cresterea numărului de parteneriate școală-mediu de afaceri în

vederea multiplicarii acestui gen de inițiative. Beneficiile aduse grupului țintă: facilitarea
accesului la pregatire practică de specialitate de înaltă calitate, cu formatori profesioniști și
cu echipamente moderne, creșterea gradului de conștientizare a cerințelor pieței muncii,
accesul la servicii de evaluare și consiliere vocatională si de carieră, pentru o mai bună
evaluare a potențialului propriu și pentru adecvarea alegerilor privind cariera cu aptitudinile
si aspiratiile proprii.
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