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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 mai-iunie-iulie 2019 s-au continuat cu succes activitățiile și evenimentele din cadrul proiectului. 

Pregătirile începute încă din luna martie pentru organizarea concursuriilor pe meserii, eveniment esențial al 

proiectului, s-au continuat și în perioada aprilie-mai 2019. Concursurile s-au desfășurat între 28-30.05.2019 

la care s-au înscris 45 de elevi. Fiecare concurs includea 1 probă teoretică, participanții au concurat 

individual și în echipă în funcție de domeniul în care s-au înscris, iar buna desfășurare al evenimentului a 

fost asigurată de juriul format în baza propunerilor făcute de experți. O scurtă prezentare al evenimentului 

cu fotografii se pot accesa pe link-ul de mai jos: 

http://www.invatameseria.ro/concursul-meseriilor-rezultate/ 

 

O altă activitate importantă al proiectului reprezintă întâlnirile de practică care s-au continuat și în această 

perioadă. S-au susținut ore de practică pentru fiecare domeniu în parte, cu ocazia a celor 37 întâlniri au fost 

prezenți cele 77 de elevi, al grupului țintă. Datorită faptului că s-a încheiat primul an de practică, s-au 

înmânat certificate pentru elevii participanți după cum urmează: în domeniul auto 23 de certificate, în 

domeniul electro 21 de certificate, iar în domeniul mecanică 22 certificate. Un aspect considerabil al acestor 

ore constă în dezvoltarea și predarea unor Teme Orizontale. În fiecare lună au fost elaborate materiale pe 

diverse teme de către Expertul de Teme Orizantale care au fost predate de către tutorii responsabili: în luna 

mai tema modulului TO a fost Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice/ Dezvoltarea capacității de a 

rezista la producerea dezastrelor, în luna iunie s-a predat modulul Prevenirea și gestionarea riscurilor, iar în 

iulie a fost dezvoltat tem Sustenabilitatea comunităților.  

 

De asemenea s-au înregistrat progrese și în realizarea firmelor de exerciții. În luna mai au avut loc 3 întâlniri 

la care au fost prezenți 25 de elevi, tema predată fiind Dezvoltarea durabilă. În luna următoare s-au organizat 

ore în două sesiuni, cu ocazia celor 6 au participat 52 de elevi. Temele discutate au fost Tema Orizontală, 

Planul de afacere și Inovarea în afaceri. 

 

În luna iulie s-au continuat activitățile din cadrul sesiunilor de consiliere profesională, coordonată de către 

Liderul de Parteneriat. A fost realizată o nouă sesiunie de consiliere de grupe și individuală între specialist 

http://www.invatameseria.ro/concursul-meseriilor-rezultate/
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şi elevi, având o tematică complexă, care cuprindea segmente după cum urmează: obiective și recunoaștere, 

succesurile și eșecurile, formarea de obiective etc. 

 

Simultan s-a lucrat la dezvoltarea strategiei de implicare al firmelor noi și păstrarea celor vechi pentru 

extinderea parteneriatelor și s-a discutat despre posibilitatea încheierii de contracte de practică pentru anul 

următor și în vederea acoperirii golurilor la locul de muncă cu specialiști bine pregătiți.  

 

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/ 
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