LICEUL TEHNOLOGIC “VOIEVODUL GELU”, ZALĂU
Titlul proiectului: Din firma de exercţiu în firma reală
Tipul proiectului: Proiect POSDRU / 175 / 2.1 / S / 152091, Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la o
viaţă activă”
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva
Parteneri: Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău – Partener 1 (coordonator pentru judeţele
din regiunea Nord – Vest, 6 unităţi de învăţământ: Liceul tehnologic “Voievodul Gelu”, Zalău; C.T.
“Napoca”, Cluj Napoca; C.T. “T. Vuia”, Oradea; C.T. “G. Bariţiu”, Baia Mare; C.T. “Eliza
Zamfirescu”, Satu Mare; Colegiul Economic Năsăud) ; SC Danyna Style SRL – Partener 2.
Coordonator: Asistent manager pentru Partener 1 – Prof. Costache Rodica,
Expert monitorizare – Prof. Gaspar Hajnal
Grup ţintă: 600 de elevi din învăţământul tehnologic (dintre care 360 din regiunea Nord-Vest câte 60
de elevi din fiecare şcoală implicată)
Scopul: Îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii pentru 600 de elevi din unităţile de
învăţământ secundar din regiunile Vest şi Nord-Vest prin optimizarea serviciilor de consiliere şi
orientare profesională şi utilizarea metodelor inovative de tip firme de exerciţiu. Dezvoltarea
competenţelor grupului ţintă pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii se realizează prin promovarea
învăţării pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, de asigurare a
competenţelor profesionale şi a corelării acestora cu cerinţele pieţei muncii, de creştere a oportunităţilor
de ocupare prin promovarea culturii antreprenoriale, prin consilierea profesională şi prin furnizarea de
activităţi inovatoare.
Obiective specifice:
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor din 10 licee tehnologice în vederea largirii
ariei de cunoastere pe baza insusirii şi aprofundării operaţiunilor economice şi juridice, prin
participarea la activităţi în cadrul a 120 de firme de exercitiu şi 4 târguri.
Creşterea gradului de informare a elevilor privind deciziile de continuare a studiilor, de
dezvoltare profesională şi personală, prin evaluarea motivaţiilor, aptitudinilor şi intereselor,
pentru un număr de 600 de elevi din regiunile Vest şi Nord Vest.
Sporirea gradului de sensibilizare a mediului de afaceri şi a comunităţilor locale prin
promovovarea conceptului de tranziţie de la şcoala la o viaţa activă printr-o amplă campanie
conştientizare. Implementarea proiectului va determina o creştere semnificativă a adaptabilităţii
absolvenţilor din învăţământului secundar la solicitarile de pe piaţa muncii, într-o societate
dinamica, în continua schimbare. Prin realizarea activităţilor şi a grupului ţinta estimat,
proiectul contribuie la realizarea
Rezultate aşteptate:
creşterea competenţelor profesionale în ceea ce priveste infiintarea şi functionarea unei firme
pentru 600 de elevi din regiunile N-V şi V;
insusirea operatiunilor economice şi jurdice care se desfasoara intr-o firma pentru 600 de elevi
din regiunile N-V şi V;
creşterea abilitatilor şi aptitudinilor necesare unui intreprinzator în ceea ce priveste creativitatea,
capacitatea de decizie, rezolvarea de probleme, lucrul în echipa, perseverenta;
creşterea capacitatii de asumare de initiative şi riscuri;
stimularea spiritului competitional pentru 600 de elevi prin participarea la targuri destinate celor
120 de firme de exercitiu;
reducerea perioadei de acomodare şi adaptabilitate la primul loc de munca şi aprecierea corecta
a asteptarilor venite din partea angajatorilor pentru noii angajaţi.

creşterea gradului de constientizare a elevilor asupra deciziei în cariera prin identificarea
abilităţilor individuale şi vocaţionale, conştientizarea punctelor slabe şi punctelor tari pentru 600
de elevi din regiunile N-V şi V;
creşterea gradului de informare la nivelul grupului ţintă din regiunile N-V şi V privind inserţia
pe piaţa muncii, dezvoltarea profesionala atât ca angajaţi cât şi ca antreprenori prin formare
profesională continuă, asimilarea atitudinii pro-instruire în construirea carierei, prin iniţiative
personale, pentru 600 de elevi din regiunile N-V şi V;
creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind competenţele cerute pe piaţa muncii de
către angajatorii de top, pentru 600 de elevi din regiunile N-V şi V.
Activităţi:
La nivelul Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău, la fel ca şi în celelalte şcoli implicate în
proiect, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
1. Activităţi în cele 12 Firme de exerciţiu înregistrate în Centrala Firmelor de exerciţiu, ROCT.
Participanţi 60 elevi, coordonaţi de experţii firmelor de exerciţiu: Ştreang Anca, Trănişan
Iuliana, Roşca Mirela, Hriţcu Amalia. Perioada mai – decembrie 2015, în unitatea de
învăţământ.
2. Consilierea şi orientarea profesională a elevilor implicaţi în proiect. Participanţi 60 elevi,
coordonaţi de consilierul Dascăl Mirela. Perioada mai – decembrie 2015, în unitatea de
învăţământ.
3. Târgurile Firmelor de exerciţiu din regiunea Nord-Vest. Participanţi 360 de elevi. Coordonatori
Costache Rodica, Gaspar Hajnal. Noiembrie 2015 – În cele 6 şcoli implicate în proiect şi etapa
finală la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău
4. Evenimente de lansare proiect (iulie 2015) şi închidere proiect (decembrie 2015). Participanţi
peste 150 cadre didactice şi reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai instituţiilor din regiune
Nord-Vest. Evenimentele s-au desfăşurat la Hotel – restaurant Griff, Zalău. Coordonatori:
Costache Rodica, Gaspar Hajnal şi Ardelean Flavia.
5. Campanii de conştientizare a agenţilor economici şi a reprezentanţilor comunităţii. Perioada
august – decembrie 2015. Coordonatori Costache Rodica şi Ardelean Flavia (Expert informare
şi publicitate)
Dovezi :Fotografii

Întocmit,
Prof. Costache Rodica
LICEUL TEHNOLOGIC “VOIEVODUL GELU”, ZALĂU

