PROIECT DE GRANTURI

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2014 - 2015
“Absolvenţi competitivi către o economie durabilă– tehnici inovative pentru
îmbunătăţirea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa muncii”
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
AXA PRIORITARĂ 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii
2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
2.001.500 lei
Valoare totală
din care:
proiect
LTP: 200.000 lei
Îmbunătătirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii a elevilor
din învăţământul preuniversitar prin intervenţii de tip:
- consiliere şi orientare profesională;
Scopul
- realizare de stagii de practică inovative;
proiectului
- acţiuni inovative cu firme de exerciţiu;
- vizite de studiu şi schimb de bune practici în domeniul siviculturii
şi prelucrării lemnului.
Durata
18 luni
600 de elevi din care:
Grup ţintă
- cls a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a de la Liceul Tehnologic Pucioasa 100 elevi

Activităţile proiectului
1. Selecţie şi management grup ţintă
2. Consiliere şi orientare profesională a elevilor
2.1. Pregătirea activităţii de consiliere şi orientare
2.2. Campanie de informare a elevilor privind importanţa consilierii şi orientării
profesionale
2.3. Evaluarea elevilor
2.4. Informare profesională
2.5. Consiliere profesională
3. Stagii de pregătire practică pentru elevi
3.1. Elaborarea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a elevilor
3.2. Organizarea stagiilor de pregătire practică a elevilor

3.3. Desfășurarea stagiilor de practică a elevilor şi evaluarea acestora
3.4. Diseminare şi schimb de bune practici privind stagiile de pregătire practică a
elevilor
4. Realizare platformă inovativă de acţiuni pentru tranziţia de la şcoală la
viaţa activă
4.1. Campanie de informare şi promovare parteneriate privind firmele de exerciţiu
4.2. Dezvoltarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii în firmele de exerciţiu
4.3. Organizarea unui targ de firme de exercitiu
5. Informare, promovare si publicitate
5.1. Elaborarea și implementarea planului de vizibilitate al proiectului
5.2. Organizarea si desfasurarea conferintelor de presa (lansare, final)
5.3. Organizarea și desfășurarea de actiuni dedicate obiectivelor orizontale
5. Managementul proiectului

PROIECT DE GRANTURI

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2014 – 2015
“Calitate în educaţie prin servicii educaţionale moderne şi oferte de
studii adaptate la cerinţele pieţei”
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
AXA PRIORITARĂ 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
Valoare totală proiect
Scopul proiectului
Durata
Grup ţintă

2.083.220.50 lei
din care :
LTP : 190.140 lei
Dotarea şi autorizarea pe domeniu de
calificare nou
18 luni
450 de elevi din care :
- cls. a IX-a , a X-a, a XI-a, aXII-a de la Liceul
Tehnologic Pucioasa – 100 elevi

Activităţile proiectului
1. Selecţie şi management grup ţintă
2. Consiliere şi orientare profesională a elevilor
2.1 Pregătirea activităţii de consiliere şi orientare
2.2 Campanie de informare a elevilor privind importanţa consilierii şi orientării
profesionale
.3 Evaluarea elevilor
2.4 Informare profesională
2.5 Consiliere profesională
3. Stagii de pregătire practică pentru elevi
3.1 Elaborarea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a elevilor
3.2 Organizarea stagiilor de pregătire practică a elevilor
3.3 Desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor şi evaluarea acestora
3.4 Diseminare şi schimb de bune practice privind stagiile de pregătire practică a
elevilor

4. Realizare platformă inovativă de acţiuni pentru tranziţia de la şcoală la
viaţa activă
4.1 Campanie de informare şi promare parteneriate privind firmele de exerciţiu
4.2 Dezvoltarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii în firmele de exerciţiu
4.3 Organizarea unui târg de firme de exerciţiu
5. Informare, promovare şi publicitate
5.1 Elaborarea şi implementarea planului de vizibilitate al proiectului
5.2 Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă (lansare, final)
5.3 Organizarea şi defăşurarea de acţiuni dedicate nobiectivelor orizontale

