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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 Sfântu Gheorghe, județul 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” și
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 persoană 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-auto-electro din Municipiul Sfântu 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.
S-a continuat dezvoltarea acțiunilor inovative de facilitare a practicii, prin organizarea unor mese
rotunde pentru fiecare domeniu în parte. La evenimentele din datele de 10.12.2018 – domeniul auto,
11.12.2018 – domeniul mecanică și 12.12.21018 – domeniul electro, au avut loc prezentarea proiectului și
autoprezentări de către coordonatorii implicaţi pentru cei 82 participanți. O scurtă rezumare cu fotografii se
pot accesa pe:
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/photos/pcb.2058707014421023/2058704361087955/?type=3&t
heater
De asemenea s-a demarat planificarea demersurilor pentru organizarea evenimentului Ziua Porților
deschise. Prima acțiune a avut loc la 22.01. 2019 pentru domeniul Electro, pentru celelalte două domenii
organizarea evenimentelor s-a stabilit pentru luna martie. În continuare s-a decis datele de organizare și
pentru următoarea tură de mese rotunde, după cum urmează: 25.02.2019 pentru domeniul Mecanică,
26.02.2019 pentru domeniul Auto, 27.02.2019 pentru domeniul Electro și s-a făcut propuneri privind
completarea listei cu posibili participanţi/invitați.

Crearea mediului de practică pentru elevii din învăţământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe
Cod MySmis: 108923
Proiect cofinanțat din Fondul Social Uman prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

O altă activitate foarte importantă și-a dat startul în această perioadă, și anume pregătirea
parteneriatelor de practică. Au avut loc dezbateri referitor la ideiile și sugestiile privind consolidarea și
extinderea parteneriatului de practică la nivel județean, despre sistemului de informare care se dezvoltă în
cadrul proiectului, rezultând o listă cu date de contact ale potențialilor parteneri de practică.
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 METODOLOGIA DE SELECȚIE, care se poate accesa în continuare pe site-le
următoare:http://www.invatameseria.ro/au-inceput-inscrierile/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021388901486168&type=1&l=02524fa656
Conform acestei Metodologii de selecție s-au nominalizat și s-au votat cele trei membrii al Comisiei
de selecție: Demeter David devenind președinte, Peterfi Iren și Lazar Attila, devenind membru. A avut loc
repartizarea elevilor pe specializări/grupe de practică, iar după analizarea și verificarea dosarelor de selecție,
la data de 21.11.2018 s-au afișat rezultatele intermediare, respectiv cele finale la 23.11.2018. Listele pot fi
consultate pe paginile următoare: http://www.invatameseria.ro/stiri/
Simultan s-au continuat pregătirile pentru amenajarea spațiului de practică. Crearea unui mediu de
practică – dotat și funcțional – facilitează dobândirea de competențe practice pentru elevi. Astfel dotarea
spațiului de practică cu echipamente de ultimă generație - a căror achiziție este în derulare – este
indispensabilă. Progresul și stadiul de amenajare al spațiului de practică se pot urmări pe:
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/photos/pcb.2033566680268390/2033565830268475/?type=3&t
heater
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. Varianta finală a
Regulamentului de Practică este disponibilă la sediul mediului de practică, tot aici se găsește modelul de
Caiet de Practică și chestionarul de feedback, privitor la satisfacția beneficiarilor. Experții implicați în
proiect au dezvoltat câte un Curricula pentru domeniile Auto/Electro și Mecanică, pe baza cărora se vor
desfășura activitățiile din cadrul practicii.
În luna decembrie au început întâlnirile cu elevii înscriși în program pentru domenile auto și
mecanică. La primele întâlniri au avut loc repartizarea participanțiilor pe subgrupe, autoprezentarea
tutorilor, precum și prezentarea activităților de practică conform Regulamentului de practică dezvoltat. La
următoarele întâlniri s-au elaborat Caietele de practică pentru elevii prezenți și au fost pregătite fișele de
evaluare și de feedback în format online.
O altă acțiune esențială a proiectului este organizarea și susținerea serviciilor de consiliere
profesională, care va fi asigurată pentru toți membrii grupului țintă și este organizată în corelație cu anul de
practică. Acțiunea se desfășoară pe trei etape, demersurile pentru organizarea si crearea grupurilor pentru
prima întâlnire, fiind deja începute. Pe parcursul luniilor noiembrie si decembrie au fost formate cele 5
grupe, fiecare grup având între 15-18 elevi, în total fiind 77 de participanți la evenimentele organizate.
Scopul întâlniri a fost de a atrage participanții să-și cunoască abilitățile, punctele forte și oportunitățile de
alegere a carierei, care pot determina opțiunile lor de practică. Prezentare evenimentului cu fotografii se pot
accesa pe link-ul de mai jos:
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/photos/a.1999590390332686/2056823011276090/?type=3&the
ater

