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Proiectul “Crearea mediului de practică pentru elevii din învăţământul profesional din localitatea
Sfântu Gheorghe” a fost lansat în luna iulie 2018.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor tehnice și transversale pentru 150
de elevi din învățământul secundar superior din Sf. Gheorghe, jud. Covasna.
Proiectul se subscrie Priorității de investiții 10.iv (POCU 2014-2020), prin care se urmărește
formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii pentru elevi, prin
optimizarea ofertei educaționale, prin elaborarea de parteneriate de practica și prin parteneriatul social.
Proiectul are o durată de 24 de luni și este implementat la nivelul parteneriatului creat între: Camera
de Comerț și Industrie Covasna (CCI CV în calitate de Lider de Parteneriat) și Kristo Srl, Asociația Serviceurilor Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF), Fundația Culturală Tehnico-Stiințifică „Puskas Tivadar” (în
calitate de Parteneri) Ariadne Impex Srl.
Planul de activități a fost structurat pe pachete de activități principale, concentrate în jurul a trei etape
cadru pentru realizarea programului de învățare la locul de muncă:
*dezvoltarea parteneriatelor relevante pentru practică;
*organizarea, susținerea și evaluarea practicii;
*furnizarea serviciilor de consiliere profesională
Efectul pozitiv pe care proiectul îl va genera pe termen lung este atât unul cu impact asupra celor
150 pers. grup țintă, cât și cu impact la nivelul unităților de învățământ cu specific tehnic și profesional dar
și la nivelul angajatorilor locali și județeni .
Proiectul își propune dezvoltarea și valorificarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și
entitățile economice din domeniul mecanică-autoelectro din Municipiul Sf. Gheorghe, prin organizarea și
funcționarea unei Rețele de Parteneriat pentru Practică, prin susținerea a 6 evenimente inovative de facilitare
a practicii în comunitatea locală și prin organizarea a 6 concursuri pe meserii, pe durata proiectului.
În acest scop s-a format un grup de lucru având 5 membrii, alcătuit din președintele Consiliului
Elevilor, Pál Ervin și alți 2 membri ai Consiliului Elevilor: Hirni Botond și Virág Árpád-Attila, precum și
din membrii echipei de proiect, Lázár Attila - Expert Teme Orizontale și Kristó Kinga - Expert Inovare și
Parteneriate Practică. La datele 22.10.2018, 23.10.2018 și 24.10.2018 s-au desfăsurat cele 3 acțiuni al
Caravanei “Hai în practică”, în cadrul cărora au avut loc întălniri cu elevii din unității școlare cu profil tehnic
și profesional, cu accent pe domeniul mecanică, auto și electro (Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar”), în
vederea creșterii interesului elevilor pentru practică și angajare în sector. Fiecare eveniment a avut o durată
de 1 zi, a inclus o prezentare cu toți participanții și 2 sesiuni de lucru. În cele trei acțiuni organizate au
participat cca. 147 de elevi, o scurtă rezumare cu fotografii se poate accesa pe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021388901486168&type=1&l=02524fa656
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Printre obiectivele proiectului se găsește și adaptarea conținuturilor teoretice la cerințele locului de
muncă, prin participarea acestora la un program de practică. Primul pas pentru realizarea acestui obiectiv
era organizarea Procesului de recrutare/înscriere a elevilor la programul de practică. Astfel acțiunea s-a
derulat în baza unei METODOLOGII, care specifică următoarele aspecte:
•
•
•
•
•
•

cerințe minime participant: elev cu domiciliul în județul Covasna, care urmează cursurile din
învățământului profesional și tehnic din Sfântu Gheorghe, într-unul dintre domeniile:
mecanică, auto, electrotehnică;
modalitate de înscriere;
etape/durată procedură de înscriere;
criterii minime de selecție;
responsabilitățile și beneficiile participantului;
durata programului de practică, facilitățile și lista angajatorilor parteneri de practică.

Metodologia elaborată se poate accesa pe site-ul următor:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021388901486168&type=1&l=02524fa656
Programul de practică se va derula pe baza unui Regulament de practică, care stabilește obiectivele,
modalitatea de organizare a practicii, calendarul, livrabile și instrumentele de evaluare și are ca scop
formarea/calificarea elevului ca viitor meseriaș în domeniul mecanic, electro și auto. Pune accent pe
însușirea de către elev a competențelor practice ale viitoarei meserii și a modalităților de aplicare a
cunoștințelor teoretice specifice domeniilor de activitate în care va lucra; familiarizarea elevului cu mediul
de lucru dintr-o companie: cultura organizațională, relații de muncă, competențe transversale(de
comunicare, lucru în echipă etc.). O schița de Regulament de Practică este în curs de elaborare de către
experții implicați, varianta finală va fi disponibilă pe site-ul proiectului.
În scopul informării cât mai ample a grupului țintă și a publicului larg s-au realizat 150 de afișe cu
privire la obiectivele și acțiunile proiectului, care se găsesc la punctul de lucru al echipei de proiect, la
parteneri și la instituțiile participante.
De asemenea au avut loc postări/mesaje săptămânale pe platforma de social-media a proiectului
privind beneficiile practicii și oportunitățile de angajare în sector, care vor rămâne disponibile și pot fi
urmărite pe toată durata proiectului, în mediul online:
https://www.facebook.com/pg/tanuljszakmat/posts/?ref=page_internal

