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Proiectul ’’Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu
Gheorghe’’ a fost lansat în luna iulie 2018, și obiectul general al proiectului este dezvoltarea
competențelor tehnice și transversale pentru elevii din învățământul secundar superior din Sfântu
Gheorghe.
Proiectul se subscrie Priorității de investiții 10.iv (POCU 2014 – 2020), are o durată de 24 de luni, și este
implementat de nivelul parteneriatului creat între: Camera de Comerț și Industrie Covasna (CCI CV în
calitate de Lider de Parteneriat) și Kristo Srl, Asociația Serviciurilor Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF),
Fundația Culturală Tehnico Științifică ’Puskas Tivadar’’ și Ariadne Impex Srl .

În perioada de 25.02.2019 – 27.02.2019 s-a continuat dezvoltarea acțiuniilor inovative de facilitare a
practicii, prin organizarea unor mese rotunde pentru fiecare domeniu, evenimentele fiind stabilite pe
datele de: 25.02.2019 pentru domeniul de mecanică, 26.02.2019 pentru domeniul auto, și 27.02.2019
pentru domeniul electro. În cadrul evenimentului au avut loc prezentarea proiectului și autoprezentări de
către coordonatorii implicați, tutori și expertul Teme Orizontale. Prezentarea evenimentului cu fotografii
se pot accesa pe link-ul de mai jos:
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/photos/a.2086407228317668/2086407334984324/?type=3&theater

De asemenea s-a demarat planificarea demersurilor pentru organizarea evenimentului Ziua Porților
deschise, în perioada de 19.03.2019 - 21.03.2019, în data de 19.03.2019 elevii au vizitat firmele locale în
domeniul mecanică, și în perioada de 20-21.03.2019 au vizitat firmele locale în domeniul auto, iar prima
acțiune a avut loc la 22.01.2019 pentru domeniul electro. O scurtă rezumare cu fotografii se pot accesa pe:
https://www.facebook.com/pg/tanuljszakmat/photos/?tab=album&album_id=2096994943925563
https://www.facebook.com/pg/tanuljszakmat/photos/?tab=album&album_id=2096993177259073

În perioada de 11-12.04.2019 a avut loc un eveniment de Parteneriat esențial din cadrul proiectului. Tema
meetingului a fost dezvoltarea competențelor tehnice și integrarea pe piața muncii eleviilor din
învățământul profesional din Sfântu Gheorghe. Participanții erau reprezentanţi ai firemlor locale din
domeniile auto, eletro și mecanică. Fotografiile se pot accesa pe link-ul următor:
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/photos/pcb.2104909136467477/2104904653134592/?type=3&theate
r
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În luna martie au început pregătirile pentru organizarea concursuriilor pe meserii, datele stabilite la care se
vor organiza aceste evenimente sunt: 28.05.2019 pentru domeniul mecanic, 29.05.2019 pentru domeniul
auto, 30.05.2019 pentru domeniul electro. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea şi
valorificarea colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi entităţile economice din domeniul mecanicauto și electro din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin organizarea a 6 concursuri pe meserii pe durata
proiectului. Fiecare concurs include min. 1 probă teoretică, stabilită de juriul format de reprezentanţi ai
mediului de afaceri, partenerilor sociali şi unităţilor de învăţământ de profil. Pentru mai multe informații
se pot accesa pe link-ul de mai jos:
http://www.invatameseria.ro/concurs/
În luna februarie s-au continuat întâlnirile de practică pentru fiecare domeniu, cu ocazia a celor 15 întâlniri
au fost prezenți 92 de elevi. Toți tutorii s-au pregătit din materialele predate de Expertul Teme Orizontale,
fiecare coordonator cu tutore a prezentat ideile lui și s-a stabilit pentru fiecare domeniu un produs final ce
va fi elaborat la finalul programului. În luna martie cu ocazia celor 12 întâlniri au fost prezenți 97 de elevi
și Expertul Teme orizontal a dezvoltat materialul cu următorul modul: Protecția mediului, care a fost
predat la orele de practică. Iar în luna aprilie a avut loc cele 54 întâlniri cu elevii participanți, iar
materialul dezvoltat şi predat a avut ca și tema: Biodiversitate.
Simultan s-au început de luna martie demersurile pentru realizarea firmelor de exerciții, s-a elaborat lista
documentelor necesare înscrierii firmelor de exerciții, precum și datele care vor fi abordate în timpul
cursurilor. S-au stabilit datele la care vor avea loc cursurile de firme de exercițiu. La data de 27.03.2019 a
fost primul curs pentru domeniul mecanic cu cei 8 elevi, 28.09.2019 au fost prezenți 7 elevi la cursul
susținut pentru domeniul auto, iar la data de 29.032019, 8 elevi au participat la cursul predat pentru
domeniul electro. În luna februarie informarea grupului țintă referitor la acestă oportunitate a avut loc în
cadrul orelor de practică, rezulatul find 26 de elevi înscriși din toate domeniile la firmele de exerciții.
O altă activitate importantă din perioada de 25.02.2019 – 24.04.2019 care a începât cu luna decembrie de
implementare şi a fost coordonată de către Liderul de Parteneriat, era întâlnirile individuale, în cadrul
organizarea şi suţinerea serviciilor de consiliere profesională. A fost realizat prin sesiuni de consiliere
individuală între specialist şi elevi, preliminară a profilului personal, evaluarea competenţelor tehnice ale
eleviilor, şi stabilirea traseului scopurilor.
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/tanuljszakmat/

http://www.invatameseria.ro/

