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Obiective specifice:
1.
Dezvoltarea, adaptarea, promovarea și
furnizarea serviciilor de orientare și
consiliere profesională pentru 480 elevi, în
sprijinul tranziției de la școală la viața activă a
acestora;
2.
Creșterea relevanței rezultatelor
învățării dobândite la locul de muncă prin
organizarea interactivă a stagiilor de practică
pentru 420 elevi care să acopere necesarul
de abilități și care să permită aplicarea
cunoștințelor teoretice, în mediul real;
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Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor
practice ale elevilor și oferirea prin servicii de
consiliere, de sprijin specializat pentru o
orientare corectă în carieră, pe termen lung
vizând să contribuie la diminuarea decalajului
existent în prezent între cunoștințele dobândite
la școală și nevoile concrete de pe piața muncii,
sporind astfel șansele realizarii unei tranziții mai
facile de la școală la viața activă.
Activități:
A1. Management
A2. Informare, promovare și publicitate
A3. Consiliere şi orientare profesională a
elevilor
A4. Stagii de pregătire practică pentru elevi
A5. Activitate inovativă - firma de exercițiu

Rezultate:
ź 2 conferințe de presă
ź 1 eveniment dedicat atingerii
obiectivelor orizontale
ź 1 platformă profesională de orientare în
carieră
ź 1 caiet de practică
ź 1 concurs de practică cu premii
ź 1 campanie privind importanța
consilierii
ź 1 campanie de promovare a firmelor de
exercițiu
ź 4 firme de exercițiu
ź 2 laboratoare dotate cu echipamente IT
și mobilier
ź 4 parteneriate cu agenți economici
ź 1 târg de firme de exercițiu
ź 1 concurs pentru firme de exercițiu,
finalizat cu premii
Grup ţintă:
480 elevi înmatriculați în sistemul
național de învățământ

3.
Dezvoltarea și promovarea
parteneriatelor între școli și agenți economici
în vederea facilitării tranziției de la școală la
viața activă;
4.
Dezvoltarea abilităților și competențelor
practice pentru 60 elevi prin activități de
simulare propriu-zise specifice unei firme
reale, prin metoda inovativă „firma de
exercițiu”, în scopul creșterii șanselor de
ocupare ale acestora.

