Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe
Obiectiv speciﬁc 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de
muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identiﬁcate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectiv speciﬁc 6.14 - Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identiﬁcate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului:” INVATA PENTRU UN LOC DE MUNCA SIGUR!”
Contract POCU/90/6/13/6/14/107011

Stagii de practică pentru elevii Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu
în cadrul proiectului “ÎNVAȚĂ PENTRU UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea trecerii de la educație la viața activă pentru
240 de elevi prin programe de învățare la locul de muncă într-un sector de activitate cu
potențial competitiv ridicat.
Beneﬁciar: COMPA Sibiu
Obiectivele speciﬁce ale proiectului:
1.Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de
învățământ și angajatori în scopul dezvoltării de
servicii și modele care să răspundă provocărilor
sociale;
2.Informarea și consilierea profesională pentru 240 de
elevi în vederea tranziției de la școală la viața activă;
3.Dezvoltarea competențelor pentru 240 de elevi prin
stagii de practică la un potențial loc de muncă;
4.Conștientizarea elevilor pentru o dezvoltare
continuă a competențelor și pentru implicare activă
într-o societate durabilă.
Măsurile și acțiunile din proiect contribuie nemijlocit la dezvoltarea personală, prin
susținerea ﬁnanciară (premii, subvenții) a elevilor care fac parte din grupul țintă, prin
asigurarea accesului la metode și tehnici de învățare bazate pe muncă în medii de practică
moderne și atractive. Pe durata pregătirii, elevii vor beneﬁcia de experiența tutorilor, vor ﬁ
informați și conștientizați asupra beneﬁciilor stagiilor de practică și asupra oportunităților
de angajare. Ca beneﬁciari direcți ei își vor dezvolta competențele speciﬁce în medii de
practică ale angajatorului - centrul de formare profesională, laboratoare, ateliere de
fabricație, departamente. După certiﬁcare absolvenții se vor putea angaja mai rapid,
inserția pe piața muncii ﬁind mai ușoară.
Beneﬁcii: medii de practică performante, absolvenți cu competențe ridicate, inserție
rapidă, angajabilitate, continuarea formării în domenii speciﬁce.
Ÿ subvenții: 200 lei pentru elevii de liceu și 400 lei pentru elevii de la școala profesională;
Ÿ 50 de premii în valoare de 450 lei pentru cei mai buni elevi;
Ÿ ﬁecare elev primește la începutul stagiului de practică: mapă, memorie USB și pix.
Valoare totală proiect: 2.199.670,54 lei
Valoare coﬁnanțare: 1.799.387,44 lei
Detalii despre proiect vă oferă:
Roxana Lancrajan - responsabil comunicare proiect, telefon: 0269 239400/123; e-mail:
roxana.lancrajan@compa.ro
Silvia Vulc - responsabil comunicare Liceului Tehnologic Henri Coandă, telefon: 0269 238313;
e-mail:vulcsilvia@yahoo.com

