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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

Valoarea proiectului : 987.162 lei
Finantare nerambursabila: 893.657 lei

“Acces
la un viitor de succes!”

Contributie publica nationala: 108484 lei
Contributie FSE: 785.167,04 lei
Contributia proprie : 18.238 lei

Produs în cadrul proiectului : “Acces la un
viitor de success”
Editat de: Grupul Şcolar „Vasile Sav” Roman
Data publicării: 25.01.2010
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”

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

Obiectivul general
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
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Dezvoltare durabilă

Iniţiativele luate în considerare în
proiect au în vedre toate aspectele
fundamentale ale învăţării:
•

Eficientizarea stagiilor de
pregătire practică

Pilotarea CDL-urilor şi a materialelor
şi mijloacelor didactice realizate la
nivelul grupului ţintă.
•

calcul
•

⇒ Domeniul electric

a învăţa pentru a acţiona:
Realizarea unor activităţi de educaţie
non-formală
care
să
susţină
pregătirea profesională a grupului
ţintă (cerc ştiinţific, revistă tehnică).

⇒ Tehnician operator tehnică de

⇒ Tehnician în instalaţii electrice

a învăţa pentru a cunoaşte:

a învăţa pentru a convieţui şi pentru a
se înnoi pe sine şi societate:
Realizarea unei reţele de promovare
şi
dezvoltare
a
parcursului
profesional. Realizarea unui centru
de informare şi documentare (CDI)
care să sprijine consilierea şi
orientarea profesională .

