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RAPORT DE ACTIVITATE

Ești tânăr, ești aFIRMAt
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” este cea mai veche și prestigioasă școală de
contabili din județul Teleorman care și-a asumat misiunea de a pregăti specialiști capabili de a
utiliza cunoștinte economice valoroase, de a contribui la progresul economic si social-cultural
al societății românesti și al lumii contemporane. Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” asigură
realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o activitate
complexă de îmbinare a teoriei cu practica, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de
societatea modernă.
Misiunea sa principală este formarea funcționarului economic capabil să se adapteze
cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și
manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului
îinconjurator. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării
directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i
asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” are experiență atât în implementarea proiectelor
și programelor cu finanțare națională și europeană, cât și în formarea și dezvoltarea de
competențe și abilități pentru grupurile țintă de tipul: elevi, adulți.
Fundația Zi Deschisă a cooptat Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” în Proiectul
Ești Tânăr, ești aFIRMAt pentru ca elevii aceastei unități de învățământ să beneficieze de
avantajele unei informări continue și disponibile printr-o gamă variată de instrumente pentru
a-și dezvolta competențele antreprenoriale și personale prin activități antreprenoriale, de
formare și de consiliere în carieră.
Activitățile cu aplicabilitate practică (mentorat, shadow job, ateliere antreprenoriale)
vor contribui la o cât mai bună inserție a participanților pe piața actuală a forței de muncă.
Totusi, pentru ca elevii să beneficieze de o pregătire complexă și completă pentru inserția pe
piața muncii, în contextul actualelor cerințe ale potențialilor angajatori, elevii vor participa nu
doar la activități practice ci și la programe de informare și consiliere profesională, workshopuri și seminarii specifice. Prin consilierea și orientarea profesională, viitorii absolvenți își vor
putea constientiza resursele proprii, calitățile, abilitățile și deprinderile, vor putea cunoaște
cerințele pieței de muncă.
Împreună cu elevi din liceul nostru desfășoară activități, în cadrul proiectului Ești
Tânăr, ești aFIRMAt și elevi din cadrul următoarelor unități de învățământ
preuniversitar:Liceul Teoretic Constantin Angelescu – Ianca; Liceul Teoretic Ștefan cel
Mare, Rm. Sărat; Colegiul Comercial Carol I – Constanța; Liceul Tehnologic T. Vladimirescu
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– Com. T. Vladimirescu, Galați; Colegiul Economic Delta Dunării – Tulcea; Colegiul Brad
Segal Tulcea; Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu – Focșani, Vrancea; Colegiul Tehnic
Ghe. Asachi – Focșani, Vrancea; Colegiul Economic Maria Teiuleanu – Pitești; Liceul
Tehnologic Constantin Dobrescu – Curtea de Argeș; Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu –
Oltenița; Colegiul Economic Ion Ghica – Târgoviște; Liceul Tehnologic Ion Barbu – Giurgiu;
Colegiul Național Grigore Moisil –Urziceni; Liceul Tehnologic Anghel Saligny – Ploiești.
Proiectul „Esti tanar, esti aFIRMAt” vizează formarea de competențe destinate
potențialilor angajați ai unui anumit segment specializat de pe piața muncii, și anume cel
reprezentat de companii de tip integrator/dezvoltator „Industrii creative”
INDUSTRIILE CREATIVE sunt acele industrii care îşi au originea în creativitatea,
talentul şi măiestria indivizilor şi care au potențialul creării de locuri de muncă şi de a genera
prosperitate prin producerea şi exploatarea creativității, muncii intelectuale şi a ideilor, adică a
proprietății intelectuale.
Partenerii implicați în etapa de dezvoltare a ideii de proiect, de identificare a nevoilor
grupului țintă, de realizare a activităților și a bugetului și in implementarea proiectului alături
de Fundația Zi Deschisă sunt: GEA Strategy&Consulting SA, Asociația Noi Perspective,
Asociatia Tradiții Manufactura Viitor, SC Inmartextil SRL.
Firma de exerciţiu este un concept didactic, o metodă interactivă de învăţare pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare
interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură
condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în
pregătirea profesională1.
Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea
spiritului antreprenorial, prin familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale,
simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri,
perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui
întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii,
asumarea responsabilităţii, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi
autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate2.

PREZENTAREA PROIECTULUI „Esti tanar, esti aFIRMAt”:
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „Esti tanar, esti aFIRMAt” este
dezvoltarea aptitudinilor a 650 de elevi din regiunile Sud Est si Sud Muntenia, prin
dobândirea competențelor necesare inserției pe o piața a muncii modernă, flexibilă și
dinamică.

1
2

http://www.roct.ro
http://www.roct.ro
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Obiectivul general va fi atins prin realizarea următoarelor OBIECTIVE SPECIFICE:
OS 1. Dezvoltarea aptitudinilor de muncă și a abilităților antreprenoriale pentru
650 de elevi, prin instrumente inovative și moderne de tipul firma de exercițiu.
OS 2. Facilitarea accesului grupului țintă la informație și servicii specializate de
orientare și consiliere profesională, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă.
OS 3. Crearea de parteneriate funcționale în vederea sprijinirii GT pentru
”trecerea la viața activă”
OS 4. Crearea a 130 de firme de exercițiu, câte 10 în fiecare județ din regiunile
SE si SM.
Acest proiect va contribui la atingerea următoarelor: servicii pentru IMM-uri,
integrarea pe piața muncii, folosirea tehnologiilor ICT, prin faptul că prezentul proiect oferă
soluții pentru crearea, promovarea și dezvoltarea parteneriatelor în rândul universităților,
întreprinderilor și altor instituții în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă.
Membrii grupului țintă vor beneficia de avantajele unei informări continue și
disponibile printr-o gamă variată de instrumente și își vor dezvolta competențele
antreprenoriale și personale prin activități antreprenoriale, de formare și de consiliere în
carieră. Instrumentele dezvoltate prin proiect vor servi la continuarea proiectului în viitor și în
alte regiuni sau pentru alte grupuri țintă similare.
Proiectul prezintă și abordarea unor practici europene ce facilitează o piață a muncii
inclusivă, fiind prevăzute activității de diseminare a rezultatelor atinse Prin asigurarea
aptitudinilor necesare și îmbunătățirea gradului de absorbție pe piața muncii a membrilor
grupului țintă, obiectivele specifice ale proiectului sunt în concordanță cu obiectivele Axei
prioritare 2 POSDRU, regăsindu-se în Domeniul major de interventie 2.1. De asemenea,
acestea sunt in concordanță cu obiectivele specificate în politicile și strategiile naționale
cuprinse în Cadrul Național Strategic de Referință, POSDRU 2007-2013, precum și cu
Agenda Lisabona, Liniile Directoare Integrate pentru Creștere și Ocupare 2008-2010,
respectiv Strategia Europa 2020.
Grație implementării acestui proiect regiunile implicate, Liceul Tehnologic „Virgil
Madgearu” Roșiori de Vede va beneficia de o politică pe termen lung de intensificare a
măsurilor de asigurare a tranziției de la școală la viața activă, în concordanță cu nevoile
identificate și comparabilă la nivel local, regional și național.
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ACTIVITATEA DE INFORMARE,
PROIECT (Martie –Decembrie)

PUBLICITATE

ȘI

VIZIBILITATE

Deschiderea oficială a proiectului (Martie) s-a realizat prin 2 conferințe de lansare a
proiectului, la care au participat membrii echipei de proiect, reprezentanți ai autorităților
locale și regionale, școli și inspectorate județene, cât și prin 2 comunicate de presă.
Închiderea proiectului (Decembrie) se va realiza atât prin organizarea a 2 conferințe
de închidere a proiectului cât și prin 2 comunicate de presă, având ca scop diseminarea
rezultatelor proiectului.
ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA FIRMELOR DE EXERCIȚIU (Martie Decembrie)
În cadrul acestei activități Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede a creat 10
firme de exercițiu, le-a înregistrat în ROCT (Centrala Rețelei Firmelor De
Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România - Departament în cadrul Centrului Național
de Dezvoltarea a Învățământului Profesional și Tehnic din România). În cadrul acestei
activități a fost dotat laboratoul Firmelor de exercițiu din Liceul Tehnologic „Virgil
Madgearu” Roșiori de Vede cu 4 Laptop, 1 Multifunctional, 1 Panou ace, 1 Flipchart, 1 Tabla scris,
10 Scaune, 2 Dulapuri birou, 6 Birouri, 1 Imprimanta, 1 Aparat fotografiat.

Elevii participanti vor beneficia de burse în valoare de câte 600 lei fiecare.
Au fost organizate si desfasurarea seminarii de informare si constientizare (august –
octombrie) pe teme diferite astfel:
1)"Sigur pe tine, in orice situatie!" Seminarul sustine consolidarea increderii in sine si
motivarea elevilor - 4 ore.
2) "Egalitate pe piata muncii" - elevii au fost informati despre drepturile pe care le au pe piata
muncii dar si cum sa isi ceara dreptul la integrare pe piata muncii - 4 ore.
3) “BE Safe!”- s-au prezentat modalitati de instruire a elevilor cu privire la sanatatea si
securitatea la locul de munca - 4 ore.
4) Ecosistem – a urmarit promovarea conceptului de dezvoltare durabila, in contextul actual
de continua dezvoltare tehnologica - 4 ore.
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5) Seminarul “Industii Creative – sursa de bunastare” – s-au prezentat beneficiile aduse
societatii in general de industiile creative si cultural - 4 ore.
6) Organizarea si desfasurarea jocului - concurs "Business games”. Concursul urmeaza a avea
loc si va fi unul practice. Acesta urmareste sa dezvolte si premieze idei inovative ale elevilor
in materie de solutii de business. Vor fi premiate, la nivel de Proiect, primele 5 idei. Tema de
consurs va fi publicata si promovata pe site-ul proiectului. Fiecare seminar va avea un minim
de 50 participanti/seminar (elevi, profesori, antreprenori etc.)
DESFASURAREA SESIUNILOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE (Aprilie –
Octombrie))
In cadrul acestei activitati s-a urmarit si se va urmari furnizarea informatiilor privind
piata fortei de munca si evolutia ocupatiilor, evaluarea personalitatii in vederea integrarii
profesionale, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine pentru a decide asupra propriei cariere.
Se va aplica si o baterie de teste pentru competente de management pentru a testa potentialul
managerial al elevilor. Primii 30 elevi, la nuvel de Proiect, cu cele mai bune rezultate la aceste
teste vor participa la Shadow Week.
ACTIVITATI INOVATOARE (Mai – Noiembrie)
Excursiile tematice: INDUSTRII CREATIVE (iulie – septembrie)
S-a organizat o excursie la Bucuresti, urmand sa se organizeze si una la Focsani, cu
durata de o zi fiecare, unde elevii, vor avea ocazia sa vada cum lucreaza antreprenorii din
industriile creative, sa discute cu acestia.
Organizarea targului interregional: Industrii creative pentru tineri (septembrie –
octombrie)
Ca invitat la targ va participa un invitat de la colegiu din Marea Britanie, care le va
vorbi elevilor despre curicula scolara din Marea Britanie , precum si despre industriile
creative / culturale in Marea Britanie .
Atelierele antreprenoriale: Industriile Creative (mai – iunie)
Vor fi organizate 10 ateliere antreprenoriale, la care elevii implicati vor discuta cu
antreprenori de succes, vor impartasi idei si vor concepe Planuri de Afaceri pe cate un
domeniu de activitate legat de industriile creative sau culturale. Cele mai bune 10 Planuri de
Afaceri vor primi premii in bani.
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Activitati de mentorship (iulie – octombrie)
Elevii cu cel mai bun potential managerial, selectati in urma unor testari, vor participa
la activitatea de mentorship “one by one”, cu un mentor, antreprenor de succes.
Shadow Week (iulie – octombrie)
Timp de o sapt, elevii vor participa la activitatea de shadow job, vor invata sa faca o
schita de cariera pe modelul “do-it-yourself”. Prin participarea la aceasta activitate. elevii
petrec cateva ore impreuna cu profesorul coordonator, in „umbra” unui angajat dintr-o
companie/institutie, avand posibilitatea sa invete mai multe despre activitatile, indatoririle si
responsabilitatile de la locul de munca. Astfel ne propunem sa oferim tinerilor raspunsuri la
intrebari de genul: „Ce vreau sa devin dupa ce termin scoala? Care este cel mai potrivit loc de
munca pentru mine?”, iar companiile vor afla „Cum vor fi viitorii angajati? Cu ce cunostinte
pleaca din scoala?, Ce asteptari au tinerii de la viitoarea lor cariera?

Expert Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”
Prof. dr. Lespezanu Margareta

