Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 - 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”
Titlul proiectului : ”De la liceu la viața activă”
Prezentare:
Proiectul vizeaza facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si colaborarea cu mediul
economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata muncii
din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea competitivitatii
pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata muncii.
Tinerii primesc sprijin pentru a-şi crea sau pentru a-și identifica locurile de muncă
potrivite,sprijin în a preveni abandonul şcolar.Stabilirea unei legături timpurii între şcoală şi
piaţa muncii este deosebit de importantă şi eficientă pentru că familiarizează elevii cu locul de
muncă,cu viaţa activă.De asemenea,sunt activităţi în proiect prin care se dezvoltă competenţele
antreprenoriale ale elevilor.Îmbătrinirea populaţiei impune investirea în tineri prin implicarea şi
formarea lor,pentru a favoriza incluziunea lor socială,a cetăţeniei active şi a sănătăţii
tinerilor,pentru a realiza un viitor durabil.Un alt punct care se doreste a fi atins in cadrul
proiectului este acela de a dezvolta elevilor participanti abilitati de lucru in echipa asigurand
astfel parghiile necesare pentru o mai buna integrare in viitoare medii de lucru in cadrul liceului
sau in sectoare ale economiei nationale.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a unui
numar de 1200 de elevi din 12 judete, in vederea dezvoltarii de competente necesare construirii
unei cariere de succes.

Durata proiectului
Proiectul se desfasoara in perioada aprilie - noiembrie 2015.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:


Obiectivul principal 1 : elevii vor fi consiliati in alegerea unei viitoare profesii dupa profilul,
nevoile si asteptarile proprii. Vor fi consiliati in constientizarea acestor nevoi.



Obiectivul principal 2 : elevii au fost invatati, pas cu pas, sa infiinteze o firma, sa lucreze in ea de
la A la Z si sa colaboreze cu firme similare din tara . Elevii au fost invatați sa administreze o firma
si sa lucreze in echipa ca angajati si angajatori, ca furnizori/prestatori dar si ca beneficiari. Vor fi
pregatiti sa se confrunte in viitorul apropiat cu realitatea din viata de zi cu zi.

Grupul tinta (beneficiari)
Grupul tinta este format din 10 grupe a 5 elevi/grupa insumand 50 elevi cu domiciliul stabil in
judetul Teleorman (in ordine, clasele: XI-a, X-a) inmatriculati in sistemul national de invatamant
secundar.

Experti :
Expert centre Firme de exercițiu - Dumitrache Carmen Marcela
Expert consiliere scolară – Soare Mirela

Activitati din cadrul proiectului
Actiunile desfasurate in cadrul proiectului vor conduce la dezvoltarea aptitudinilor de munca
ale persoanelor aflate in perioada de tranzitie de la scoala la viata activa si, in consecinta, la
imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.
1. I. Sesiuni de consiliere si orientare profesionala (in sedinte individuale si de grup)
I.1 Consiliere extra curriculara scolara despre piata muncii si evolutia ocupatiilor;
I.2. Dezvoltarea increderii in sine;
I.3 Formarea abilitatilor si aptitudinilor necesare adaptarii la schimbarile de pe piata muncii;
I.4 Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare corecta la
interviuri;
2. II. Practica in firme de exercitiu - (de la teorie la practica)
II.1 Creare de firme virtuale de exercitiu (s-au inregistrat 10 de firme de exercitiu in cadrul
Centralei Retelei Firmelor de Exercitiu/Intreprinderilor Simulate in Romania(ROCT) in vederea
dezvoltarii competentelor actionale prin furnizarea a 3 programe de educatie si formare
profesionala );
II.2 Instruire antreprenoriala;
II.3 Instruire financiar contabila cu ajutorul soft-ului INFORMATICS;
II.4 Realizarea de tranzactii comerciale;
II.5 Instruire de marketing;
3. III. Tabere competitionale
III.1 Tabara competitionala finala.

Beneficiile elevilor :

In urma desfasurarii cu succes a activitatilor din cadrul proiectului, elevii vor primi diplome de
participare/adeverinte si vor fi premiati primind o subvenție de 800 lei la finalul cursului.

Rezultate anticipate
R1 – 270 de firme de exercitiu infiintate si inregistrate la ROCT
R2 – 1350 elevi (5 elevi x 270 de firme de exercitiu) participanti la activitatile din firmele de
exercitiu
R3 – 1350 elevi sprijiniti in activitatile derulate in cadrul proiectului
R4 – 1350 elevi consiliati si orientati pentru alegerea unei cariere
R5 – 1 Campanie de constientizare privind colaborarea cu mediul de afaceri si participarea
elevilor la stagii de practica derulate in cadrul proiectului
R6 – 2 workshop-uri organizate si desfasurate in cadrul proiectului
R7 – 1 Centru pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu
R8 – un târg interregional al FE
R9 – 54 parteneriate (27 licee x min 2 parteneriate) cu mediul de afaceri pentru facilitarea
tranzitiei de la scoala la viata activa a elevilor/absolventilor
INTOCMIT,
EXPERT PROIECT,
EC.MARCELA DUMITRACHE
Bună seara,
aici găsiți informații oficiale ale proiectului nostru!
http://149791.sprijinpentrutineret.ro/chestionare-de-consiliere/

