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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 august-septembrie-octombrie 2019 s-au continuat cu succes activitățiile și evenimentele din 

cadrul proiectului. 

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 și în anul 2019 Procesului de recrutare/înscriere a elevilor la programul de practică. Astfel 

acțiunea s-a derulat în baza unei METODOLOGII DE SELECȚIE 

Metodologia elaborată se poate accesa pe site-ul următor: 
http://www.invatameseria.ro/metodologia-de-selectie-pentru-anul-scolar-2019-2020/ 

Conform acestei Metodologii de selecție s-au nominalizat și s-au votat cele trei membrii ai Comisiei de 

selecție: Fail Ildiko devenind președinte, Peterfi Iren și Demeter David, devenind membru. A avut loc 

repartizarea elevilor pe specializări/grupe de practică, iar după analizarea și verificarea dosarelor de selecție, 

la data de 13.09.2019 s-au afișat rezultatele intermediare, respectiv cele finale la 20.09.2019. Conform 

acestora în anul 2019 s-au înscris 138 de elevi. Listele pot fi consultate pe paginile următoare: 

http://www.invatameseria.ro/stiri/ 

 

Programul de practică se va continua 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 a 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.).  Experții implicați în proiect au dezvoltat câte un Curricula pentru 

domeniile Auto, Electro și Mecanică (2 variante), pe baza cărora se vor desfășura activitățiile din cadrul 

practicii. 

 

Regulament de practică, Calendarul de practica, Curriculele elaborate se poate accesa pe site-ul următor: 

http://www.invatameseria.ro/stiri/ 
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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 întâlnirilor au fost prezenți 

cei 200 de elevi al grupului țintă. Datorită faptului că s-a încheiat primul an de practică, grupul țintă s-a 

mărit cu elevii nou înscriși.  

 

În luna septembrie au avut loc 3 întâlniri în cadrul firmelor de exerciții la care au fost prezenți 26 de elevi, 

temele predate fiind Temele Orizontale, Planul de afacere și Inovarea în afaceri. 

De luna octombrie au început demersurile pentru înscrierea noului grup țintă în activitatea firmelor de 

exerciții, s-a elaborat lista documentelor necesare înscrierii firmelor de exerciții, precum și datele care vor 

fi abordate în timpul cursurilor. Informarea grupului țintă referitor la acestă oportunitate a avut loc în cadrul 

orelor de practică, rezulatul find 19 de elevi înscriși din domeniile electro și mecanică la firmele de exerciții. 

 

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

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

şi elevi, având o tematică complexă, care cuprindea segmente după cum urmează: Obiective și recunoaștere, 

Profesiile și eu, Afișarea joburilor, Recunoaștere a emoțiilor, Interviu de angajare, Cariera mea 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 al 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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