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Informații generale proiect
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Simple
Presentation proiect cu finanțare nerambursabilă
elevilorPowerPoint
- POCU/633/6/14/132828,
în cadrul căruia un număr de 164 de elevi vor participa la activități
relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și
orientare în carieră, dar și în cadrul unui program inovativ de
antreprenoriat prin planificarea, organizarea și implementarea de „Firme
de exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor parteneriate
sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să
faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de
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add
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OBIECTIVUL
PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL
Grupul țintă al proiectului cuprinde un număr total de 164 elevi
înmatriculați în cadrul a două unități de învățământ din județul
Ilfov, Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale și
Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea.
15% dintre beneficiarii proiectului vor proveni din mediul
rural acordându-se o deosebită importanță egalității de
șanse pentru toții tinerii în debutul parcursului profesional.

Domenii eligibile

32

17

40

37

DOMENIUL
AGRICULTURĂ

DOMENIUL
CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI
LUCRĂRI
PUBLICE

DOMENIUL
ECONOMIC

DOMENIUL
ELECTRIC

38

DOMENIUL
MECANICĂ

ACTIVITĂȚI
PROIECT
A3.
În cadrul Activității „A3 Organizarea de stagii
de pregătire practică pentru elevi” un număr
de 164 elevi vor beneficia de stagii de
pregătire practică menite a facilita dezvoltarea
competențelor și aptitudinilor elevilor specifice
domeniilor:
Agricultură
Construcții, instalații și lucrări publice
Economic
Electric
Mecanică

ACTIVITĂȚI
PROIECT
A4.
În cadrul Activității „A4 Dezvoltarea și
implementarea serviciilor de consiliere
și orientare profesională pentru elevi”
un număr de 164 elevi vor fi sprijiniți în
alegerea și dezvoltarea unei cariere de
succes, prin:
sesiuni de
consiliere și
orientare
profesională,
individuale și
de grup

vizite de
studiu

identificarea
de locuri de
muncă
corelate cu
cunoștințele
dobândite de
grupul țintă

monitorizarea
angajării
grupului țintă

ACTIVITĂȚI
PROIECT
A5.
În cadrul Activității „A5 Derularea unui
program inovativ de antreprenoriat
destinat elevilor implicați în activitățile
proiectului” un număr de 164 elevi vor
participa în cadrul unui program
antreprenorial inovativ adaptat elevilor
implicați în activitățile proiectului, în scopul
însușirii de către elevi a unor noțiuni
specifice
privind
dezvoltarea
și
administrarea unei afaceri.
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Beneficiile participării elevilor la
programe de practică prin
implicarea actorilor economici

Implicarea actorilor economici în pregătirea
profesională a elevilor, viitorii absolvenți, are
multiple beneficii, atât pentru elevi cât și pentru
mediul economic în calitate de angajatori.
Lipsa unor cunoștințe practice specifice
domeniului studiat și a informațiilor legate de
calificările și certificările cerute în domeniul
respectiv, precum și a unor competențe de
muncă pentru integrarea profesională care să
ajute elevii să devină competitivi și adaptabili pe
piața muncii reprezintă obstacole care conduc la
numeroase dificultăți cu care se confruntă tinerii
în inserția pe piața muncii.

Prin participarea elevilor la stagii de
pregătire
practică,
aceștia
au
oportunitatea de a dobâdi competențele
profesionale specifice domeniilor lor de
studiu care să completeze pregătirea lor
teoretică din sistemul de învățământ,
fiind mult mai pregătiți astfel pentru a-și
continua studiile sau pentru a-și găsi un
loc de muncă și, mai ales, pentru a putea
face față cerințelor pieței muncii.

Prin contribuția actorilor economici la programele de practică pentru elevi, aceștia vor beneficia de tineri
absolvenți care dețin deja cunoștințele teoretice și practice, precum și competențele esențiale profesionale și
care se pot adapta mult mai ușor cerințelor angajatorilor, ceea ce duce implicit și la creșterea angajabilității
tinerilor.

CALIFICAREA ELEVILOR

DINAMICA PIEȚEI

ȘANSE SPORITE DE ANGAJARE ALE
ELEVILOR PRACTICANȚI CHIAR ÎN
CADRUL COMPANIILOR ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ STAGIUL DE
PRACTICĂ, FIIND DEJA
PREGĂTIȚI CONFORM CERINȚELOR REALE ALE ANGAJATORULUI.

BENEFICIILE ADUSE DE PROGRAMELE DE PRACTICĂ:
participarea elevilor la workshop-urile
prezentate într-o manieră interactivă, prin
mijloace moderne de prezentare
creșterea oportunităților de integrare pe piața
muncii prin cooperare cu potențiali angajatori

facilitarea accesului la instrumentele, utilajele şi
cunoștințele puse la dispoziție de către actorii
economici

capacitatea de adaptare la cerințele unui loc de
muncă prin dezvoltarea aptitudinilor și
dobândirea abilităților practice specifice de
muncă în cadrul programelor de practică

pregătirea practică și teoretică în cadrul
programelor de practică

BENEFICIILE ADUSE DE PROGRAMELE DE PRACTICĂ:

oportunități de debut în viața activă prin
îmbunătățirea comunicării dintre elevi și viitorii
angajatori

prin consilierea şi orientarea profesională,
viitorii absolvenți își vor putea identifica
resursele proprii, calitățile, abilitățile şi
deprinderile. De asemenea, aceștia vor fi
informați cu privire la posibilitățile de dezvoltare
personală şi vor putea cunoaște cerințele şi
dinamica pieței muncii
posibilitatea de a îmbina anumite aspecte
teoretice predate în școală cu situații reale

adaptabilitatea la cerințele primului loc de
muncă prin participarea la programele de
practică
câștigarea de experiență, oportunitatea de a
învăța lucruri noi şi importante, șansa de a
obține un loc de muncă

BENEFICIILE ADUSE DE PROGRAMELE DE PRACTICĂ:
învățare directă, la locul de muncă

câștigarea unei experiențe de muncă prin
practica efectuată

posibilitatea implementării unor idei creatoare
într-un context real, cu sprijinul companiilor
partenere
dezvoltarea unei serii de competențe cheie, în
perspectiva unei viitoare angajări
crearea unei relații de colaborare cu viitorul
potențial angajator

Sistemul de învățământ beneficiază de
suportul actorilor economici pentru a
completa cunoștințele teoretice ale
elevilor cu cele practice, atât de necesare
pentru integrarea cu succes a elevilor în
piața muncii după absolvire. Astfel, prin
formarea practică în cadrul organizațiilor
din mediul economic, elevii acumulează
experiență în utilizarea tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC) și a
tehnicilor și metodelor de management,
completând acumulările teoretice obținute
în cadrul sistemului de învățământ și își
măresc șansele de a găsi locuri de
muncă după absolvire.
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Rolul angajatorilor în dezvoltarea
profesională a elevilor

ROLUL ANGAJATORILOR
Agenții
economici
care
participă
la
consolidarea sistemului educațional prin
parteneriate sustenabile cu instituțiile de
învățământ terțiar pentru crearea unor
programe de pregătire practică pentru elevi au
un rol esențial în formarea profesională a
elevilor care reprezintă viitoarea forță de
muncă.
De asemenea, având în vedere provocările
aferente dezvoltării tehnologice actuale și de
necesitatea de a adresa aceste provocări,
consolidarea
relației
dintre
sistemul
educațional și piața muncii reprezintă un factor
cheie în integrarea socio-profesională a
tinerilor absolvenți pe piața muncii.

ROLUL ANGAJATORILOR

Contribuția angajatorilor în procesul de
dezvoltare
profesională
a
elevilor
în
concordanță cu nevoile lor reale de angajare și
cu criteriile de competitivitate de pe piață
muncii, conduce la creșterea șanselor de
integrare după trecerea elevilor de la mediul de
învățământ către mediul economic.

ROLUL ANGAJATORILOR

Prin creșterea relevanței calificărilor elevilor
integrați în astfel de programe de pregătire
practică față de dinamica pieței, angajatorii
sprijină pregătirea elevilor conform cerințelor
concrete de pe piața muncii și implicit la
facilitarea inserției lor.

Prin
implicarea
concretă
a
angajatorilor în activități de consultare
cu privire la planurile de educație si de
dezvoltare
a
competențelor
profesionale pentru elevi, precum și în
elaborarea politicilor de formare a
acestora, actorii economici beneficiază
ulterior de tineri absolvenți care dețin
cunoștințele și competențele necesare
pentru a face față cerințelor lor, ceea
ce contribuie la productivitatea muncii
pentru angajatori, precum și la
posibilități de promovare și dezvoltare
a unei cariere de succes pentru tineri.

Prin integrarea elevilor în cadrul unei organizații economice, aceștia intră în contact
direct cu un mediu de lucru profesionist, au oportunitatea de a învăța comportamentul
necesar derulării unei activități profesionale și de a dobândi abilități transversale precum:

capacitatea de
analiză și sinteză

capacitatea de a
lucra în echipă
capacitatea de
comunicare

spiritul critic

responsabilitatea

Prin această imersiune în contexte profesionale, beneficiind de suportul colegilor și ai
angajaților companiei, elevii își însușesc întreprinderi foarte utile precum:

PUNCTUALITATE

ÎNCADRAREA ÎN
TIMPUL ALOCAT
SARCINILOR

ATENȚIE LA
DETALII

INIȚIATIVĂ

EXPERIENȚĂ ÎN
UTILIZAREA
INSTRUMENTELOR
TIC

De asemenea, elevii au șansa de a acumula informații legate de fluxurile de lucru dintr-o
companie, și de a înțelege activitățile specifice din cadrul agenților economici conform
domeniului de activitate.

Astfel, angajatorii au un rol
formativ extrem de important în
dezvoltarea profesională a elevilor,
contribuind în mod esențial la
dezvoltarea elevilor și pentru a îi
pregăti pentru viitoarea viață
profesională.

întregirea pregătirii profesionale prin posibilitatea de a pune în practică
cunoștințele teoretice dobândite și înțelegerea mai bună a modelului de
funcționare a proceselor studiate
asigurarea comunicării între elevi si viitorii angajatori pentru înțelegerea nevoilor
specifice fiecărui segment prin campanii de informare, vizite de studiu tematice pe
parcursul programelor de practică

prezentarea oportunităților de dezvoltare a carierei pentru domeniul de studiu
urmat de elev

participarea în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare în carieră care să
susțină elevii în alegerile acestora pentru viitorul profesional

dezvoltarea atitudinilor și aptitudinilor elevilor necesare facilitării integrării la locul
de muncă precum și în cadrul echipelor

Rolul angajatorilor în
dezvoltarea profesională a
elevilor poate fi sintetizat
după cum urmează:
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Metode privind creșterea ratei de
angajare în rândul absolvenților
de școli tehnice și profesionale

Rata de angajare scăzută în rândul tinerilor absolvenți
de școli tehnice și profesionale reprezintă una dintre
problemele cheie ale inserției pe piața muncii a acestora
și se datorează mai multor factori. Unul dintre acești
factori este reprezentat de faptul că tinerii nu reușesc să
găsească un loc de muncă în primii ani după absolvire,
ceea ce le diminuează considerabil șansele de a găsi
un post ulterior, și mai ales chiar în domeniul în care
aceștia s-au pregătit.

ACEASTĂ SITUAȚIE ARE GRAVE
CONSECINȚE ÎN RÂNDUL
TINERILOR, GENERÂND:

01

02

03

04

poziții vulnerabile pe piața muncii

dificultăți de avansare în pozițiile ocupate

creșterea șomajului

scăderea calității nivelului de trai pentru
aceștia și pentru comunitățile în care trăiesc

ACEASTĂ SITUAȚIE ESTE DETERMINATĂ DE O SERIE DE
LIPSURI PRIVIND:
cunoștințele
practice și
informațiile deținute
de elevi cu privire la
domeniul lor de
activitate

evoluțiile și
cerințele
ocupaționale din
acel domeniu

competențele
cheie necesare la
angajare și la
desfășurarea unei
activități
profesionale

Stagii de practică
Una dintre cele mai importante metode de creștere a
ratei de angajare pentru tinerii absolvenți de școli
tehnice și profesionale este reprezentată de
participarea elevilor din aceste școli la programe de
practică prin care pregătirea elevilor în cadrul
sistemului de învățământ să se perfecționeze în
concordanță cu criteriile de angajare ale actorilor
economici, contribuind astfel la integrarea elevilor pe
piața muncii în trecerea de la mediul educațional către
mediul economic.
Stagiile de pregătire practică oferă multiple beneficii
elevilor, astfel încât, după absolvire aceștia au deja
abilitățile practice necesare unei integrări rapide pe
piața muncii și de a fi contribuitori activi la sistemul
economic local.

Ședințe de consiliere și
orientare în carieră

O altă metodă de creștere a ratei de angajare o
reprezintă participarea elevilor la ședințe de consiliere
și orientare în carieră, individuale și de grup, care au
rolul de a îi ajuta pe elevi să își identifice aptitudinile și
interesele proprii și să le coreleze cu domeniile de
dezvoltare profesională unde acestea să fie valorificate,
să cunoască cerințele pieței pentru a putea accesa
locurile de muncă ce prezintă interes, precum și pașii
care trebuie urmați pentru integrarea socio-profesională.
Astfel, în cadrul acestor sesiuni personalizate, elevii
sunt ghidați în alegerea celor mai bune opțiuni de studii
postliceale și de dezvoltare a carierei conform abilităților
lor, accelerând integrarea absolvenților pe o piață a
muncii din ce în ce mai competitivă.

Programe inovative de
antreprenoriat
Totodată, o alta metodă de creștere a angajabilității
tinerilor este reprezentată de participarea elevilor la
programe inovative de antreprenoriat prin planificarea,
organizarea și implementarea unor „Firme de exercițiu”,
prin care elevii să dobândească cunoștințele specifice
mediului antreprenorial, să aprofundeze noțiunile obținute
în cadrul sistemului de învățământ, să înțeleagă toate
aspectele ce țin de administrarea unei firme și implicit,
încurajarea viitoarelor inițiative antreprenoriale în rândul
absolvenților de școli tehnice și/sau profesionale.
Astfel, prin implementarea acestor măsuri la nivelul
elevilor prin sistemul de învățământ și prin implicarea
actorilor economici se asigură o creștere a ratei de
angajare după absolvire a elevilor, inclusiv prin autoocupare.

Participarea elevilor din școlile tehnice și/sau profesionale la programe de practică va
avea numeroase beneficii și avantaje:

cunoașterea pieței muncii

asimilarea de cunoștințe
reale cu privire la cerințele
pieței muncii prin
corelarea cunoștințelor
teoretice cu
cele practice

câștigarea unei
experiențe de muncă prin
participarea
la programele de practică

Participarea elevilor din școlile tehnice și/sau profesionale la programe de practică va
avea numeroase beneficii și avantaje:

realizarea unei sinergii
între aptitudinile
individuale, educația
teoretică și cea practică

facilitarea inserției
profesionale a elevilor prin
intermediul cunoașterii
parcursului profesional
propriu adecvat

conștientizarea
responsabilităților la
viitorul loc de muncă
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Promovarea non discriminării și
egalității de șanse la locul
de muncă

Șansele egale de a accesa un loc de
muncă și de a beneficia de un tratament
nediscriminatoriu reprezintă elemente
cheie în asigurarea unei rate mari de
angajare în rândul tinerilor absolvenți de
școli tehnice și/sau profesionale, și
implicit integrarea lor cu succes pe piața
muncii.
Egalitatea de șanse la locul de muncă
include și egalitatea de gen care face
referire la egalitatea între femei și bărbați,
și la eliminarea tuturor formelor de
discriminare bazate pe criteriul de sex în
domeniul muncii, educației și informării,
precum și la principiul accesibilității
persoanelor cu dizabilități la locuri de
muncă.

Principiile egalității de șanse la locul de muncă se bucură de protecție din partea legii și există mai multe
acte normative care reglementează problema egalității între femei și bărbați și a accesibilității
persoanelor cu dizabilități precum:

Legea nr.202/2002 privind
egalitatea de șanse

Strategia Cadru “Nediscriminare și
șanse egale pentru toți”
Strategia Națională în domeniul
egalității de șanse între femei și
bărbați 2018-2021

Legea 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități

Directiva 2000/78 a Consiliului Europei
“Sprijin pentru încadrarea în muncă a
persoanelor cu dizabilități”

Strategia UE2020
Directiva 2006/54/CE privind
egalitatea de șanse între bărbați și
femei

PRINCIPIUL NON DISCRIMINĂRII LA LOCUL
DE MUNCĂ
Principiul non discriminării la locul de muncă se referă la
participarea deplină și efectivă a oricărei persoane la
viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri,
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, etc.

Atât la nivelul țării noastre, cât și la nivel european există o serie de acte normative care adresează problema discriminării persoanelor și anume:

Codul Muncii

Ordonanța nr. 137/2000
privind prevenirea și
sancționarea tuturor
formelor de
discriminare

Strategia europeană
2010-2020 pentru
persoanele cu handicap

Constituția României

Strategia Națională “O
societate fără bariere
pentru persoanele cu
dizabilități 2016-2020”

Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii
Europene

Strategia de incluziune
a minorității rome 20152020

Legea nr. 448/2006
privind protecția și
promovarea
drepturilor persoanelor
cu handicap

EGALITATEA DE ȘANSE
Egalitatea de șanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-si
dezvolte capacitățile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele
comportamente, aspirații şi necesități ale femeilor şi bărbaților sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate
în mod egal. Se admite că femeile şi bărbații se bucură de aceeași libertate de a-şi realiza și atinge scopul.

Ne referim la absența barierelor în ceea
ce privește participarea economică,
politică și socială și tratament egal pentru
toți
cetățenii
indiferent
de
rasă,
naționalitate,
etnie,
limbă,
religie,
categorie socială, convingeri, gen,
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă, apartenență
la o categorie defavorizată, precum și
orice alt criteriu.

Prin egalitate de șanse
între femei și bărbați se
înțelege „luarea în
considerare a
capacităților, nevoilor și
aspirațiilor diferite ale
persoanelor de sex
masculin și, respectiv,
feminin și tratamentul
egal al acestora” (Legea
202/2002).

Egalitatea de șanse între
femei și bărbați – se
referă la absența
barierelor în ceea ce
privește participarea
economică, politică și
socială și tratament egal
pentru femei și bărbați.

Egalitatea de șanse și egalitatea de gen
sunt principiile fundamentale pentru
dezvoltarea unei societăți echitabile, care
prețuiește diversitatea și incluziunea și care
promovează relațiile parteneriale și
respectul între indivizi.

PRIN
EGALITATEA DE
ȘANSE
ȘI
DE
TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN
RELAȚIILE DE MUNCĂ SE ÎNȚELEGE ACCESUL
NEDISCRIMINATORIU LA:

alegerea ori exercitarea liberă a
unei profesii sau activități

angajare în toate posturile sau
locurile de muncă vacante și la
toate nivelurile ierarhiei
profesionale

informare și consiliere profesională,
programe de inițiere, calificare,
perfecționare, specializare și
recalificare profesională, inclusiv
ucenicia

venituri egale pentru muncă de
valoare egală

promovare la orice nivel ierarhic și
profesional

condiții de încadrare în muncă și de
muncă ce respectă normele de
sănătate și securitate în muncă,
conform prevederilor legislației în
vigoare, inclusiv condițiile de
concediere

beneficii, altele decât cele de natură
salarială, precum și la sistemele
publice și private de securitate
socială

Mijloace de promovare a non
discriminării și egalității de
șanse la locul de muncă:

5
3

1

Oferirea angajaților acces la
programe de mentorat, în special
angajaților din grupuri cu risc de a fi
discriminate și care au potențial
pentru management

Distribuirea sarcinilor în
mod obiectiv, nu
preferențial

Dezvoltarea unui sistem
de evaluare a
performanței bazat pe
criterii obiective

6
4
2

Oferirea de suport
angajaților în planificarea
carierei și dezvoltarea
profesională

Comunicarea transparentă
cu angajații ceea ce
înseamnă performanța și
cum poate fi obținută,
precum și ce așteptări
există de la munca lor,
aplicarea unui tratament
egal și aceleași standarde
de performanță pentru toți
angajații

Identificarea posibilelor
stereotipuri ale
managerilor și angajaților
și organizarea de ateliere
de lucru și sesiuni de
informare pentru
manageri privind
gestionarea diferențelor
și a diversității
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