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Axa prioritară 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții
Domeniul Major deIntervenție 2.1 : Tranziția de la şcoală la viața activă
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Obiectivul general al
POS DRU îl constituie
dezvoltarea capitalului
uman şi creşterea
competitivităţii, prin
corelarea educaţiei şi
învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii şi
asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea
viitoare pe o piaţă a muncii
modernă, flexibilă şi
inclusivă a 1.650.000 de
persoane.

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din
Fondul Social
European prin
Programul Operaţional
Sectorial –Dezvoltarea
Resurselor Umane
2007 -2013
Titlul proiectului -

Acces la un viitor
de succes

Obiectivul general al
proiectului este
asigurarea calităţii
pregătirii profesionale a
elevilor prin eficientizarea
activităţilor de pregătire
practică în cadrul
laboratoarelor şi atelierelor
şcolii şi îmbunătăţirea
consilierii şi orientării
profesionale în vederea
facilitării tranziţiei de la
şcoală la viaţa activă .

Grupul ţintă

Învaţă pentru
cariera ta!

Este constituit din elevi
care au un demers
educaţional bazat pe
pregătirea profesională
în domeniul electric ,
prin
formele
de
învăţământ : liceu zi,
S.A.M.
şi anul de
completare.
La
activităţile propuse în
proiect va participa un
număr de 371 de
elevi , repartizaţi pe
calificări astfel :
81 elevi – pentru forma

de învăţământ : S.A.M.
( clasele a IX şi a X-a),
domeniul de pregătire
electric,
calificarea
:
lucrător în electrotehnică,
nivelul 1 de calificare;

20 elevi – pentru forma
de învăţământ : an de
completare (clasa a XIa )., domeniul de
pregătire
electric,
calificarea : electrician
exploatare medie şi
joasă tensiune, nivelul
2 de calificare;

88 elevi – pentru forma
de învăţământ, liceu zi,
clasa a XI-a şi a XII-a,
profil tehnic, specializarea
electrotehnică
,
calificarea : tehnician în
instalaţii electrice;
182 elevi – pentru forma
de învăţământ, liceu zi,
clasa a XI-a şi a XII-a,
profil tehnic, specializarea
electrotehnică tehnician
operator
tehnică
de
calcul;
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♦se va înfiinţa un centru
de marketing educaţional
♦se va elabora şi un ghid
metodologic pentru
proiectarea CDL-urilor
în domeniul electric.

♦se vor proiecta şi

multiplica caiete de
aplicaţii practice
pentru calificările
elevilor din grupul
ţintă

♦se va înfiinţa un centru de
documentare şi informare
pentru consilierea şi
orientarea profesională a
elevilor
♦se va edita un ghid pentru
siguranţa proprie

Acces la un viitor de succes
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial –Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Volumul 1, Numărul 1
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial –Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
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Dezvoltare durabilă
Iniţiativele luate în
considerare
în
proiect au în vedre
toate
aspectele
fundamentale ale
învăţării:
•a învăţa pentru a
cunoaşte:

Pilotarea CDLurilor şi a materialelor şi
mijloacelor
didactice
realizate
la
nivelul
grupului ţintă.

a •a învăţa pentru a
convieţui şi pentru a
se înnoi pe sine şi
Realizarea
unor
societate:
activităţi de educaţie nonformală care să susţină
Realizarea unei
pregătirea profesională a reţele de promovare şi
grupului ţintă (cerc ştiinţific, dezvoltare a parcursului
profesional. Realizarea
revistă tehnică).
unui centru de informare
şi documentare (CDI)
care
să
sprijine
consilierea şi orientarea
profesională .
învăţa
•a
acţiona:

pentru

Cunoaşterea este fericire,
fiindcă doar prin
cunoaşterea cuprinzătoare
şi profundă eşti în stare să
deosebeşti adevărul de
minciună, lucrurile măreţe
de cele de factură joasă.
Helen Keller

Valoarea proiectului:987.162 lei
Finantare
nerambursabila:
893.657 lei

Contributie
publica
nationala:
108484 lei

Contributie
FSE:
785.167,04
lei

Contributia
proprie :
18.238 lei
Realizarea unei platforme
electronice care să sprijine
consilierea şi orientarea
profesională

Argumente şi
perspective

Sistemul actual de
învăţământ
preuniversitar nu
acordă manuale
gratuite elevilor claselor a XIa şi a XII-a –liceu zi, ruta
Grupul Şcolar “Vasile directă, A XI-a an de
Sav” Roman
completare , a XII-a şi a XIII-a
liceu, rută progresivă, ceea ce
BULEVARDUL
crează o situaţie de
REPUBLICII, NR. 46
inegalitate a şanselor privind
educaţia. La nivelul grupului
Telefon: 0233744786
ţintă 66.3% dintre elevi
aparţin unor grupuri
Fax: 0233744786
dezavantajate, iar proiectul
propus spre evaluare le oferă
şansa de a primi materiale
didactice gratuite şi de a
Produs în cadrul
participa la activităţi care să
proiectului : “Acces la
eficientizeze pregătirea
un viitor de success”
profesională şi să reducă
Editat de: Grupul Şcolar
abandonarea timpurie a şcolii.
„Vasile Sav” Roman
Data publicării:
1.11.2009
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”

Prin centrul de documentare
şi informare privind
consilierea şi orientarea
profesională se
îmbunătăţeşte percepţia şi se
responsabilizează elevii şi
cadrele didactice faţă de
proiectarea unui traseu
educaţional şi profesional de

calitate.
Experienţa didactică ne-a
confirmat faptul că părinţii
elevilor din grupul ţintă nu
deţin întotdeauna
informaţiile pertinente
pentru a stabili traseul
educaţional şi profesional
al acestora. Prin CDI li se
vor pune la dispoziţie
instrumente pentru
investigarea potenţialului
intelectual, a abilităţilor
practice şi creative (softuri specializate,
chestionare specializate,
platforma electronică).
De asemenea, se va
urmări reducerea
şomajului în rândul
tinerilor prin
conştientizarea şi
valorizarea potenţialului
propriu.
Centrul de informare,
publicitate şi marketing
educaţional va contribui şi
la îmbunătăţirea
strategiilor de comunicare
instituţională internă şi

externă.
Din experienţa
colaborărilor anterioare
am constat o reticenţă a
agenţilor economici în a
se implica în formarea
profesională iniţială a
elevilor. Dialogul
constructiv cu agenţii
economici, participarea
acestora la unele
activităţi din proiect va
contribui la valorizarea
potenţialului şcolii
noastre şi va da
încredere în capacitatea
de formare profesională
a acesteia. Urmărim
prin acest proiect şi o
educare a agenţilor
economici privind
necesitatea implicăriii lor
în demersul profesional
al elevilor, susţinerea
şcolii de către
comunitate în vederea
asigurării pregătirii
practice într-un mediu
de muncă real.

