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Stagii de practică pentru elevii
Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu
în cadrul proiectului
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“ÎNVAȚĂ PENTRU UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”
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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.
Obiectivele specifice ale proiectului:
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1.Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de
învățământ și angajatori, în scopul dezvoltării de
servicii și modele care răspund provocărilor
sociale;
2.Informarea și consilierea profesională pentru
studenți în vederea tranziției de la școală la viață;
3.Dezvoltarea competențelor pentru 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.

1.Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de
învățământ și angajatori, în scopul dezvoltării de
servicii și modele care răspund provocărilor
sociale;
2.Informarea și consilierea profesională pentru
studenți în vederea tranziției de la școală la viață;
3.Dezvoltarea competențelor pentru 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.

1.Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de
învățământ și angajatori, în scopul dezvoltării de
servicii și modele care răspund provocărilor
sociale;
2.Informarea și consilierea profesională pentru
studenți în vederea tranziției de la școală la viață;
3.Dezvoltarea competențelor pentru 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.

Beneficii

Beneficii

Beneficii

Ÿ

însușirea de cunostințe și dezvoltarea unor
abilități profesionale, specifice unor medii de
practică moderne și atractive;
Ÿ șansa de a câștiga experiența profesională reală
și de a obține un loc de muncă permanent;
Ÿ interacțiunea cu tutorii - o modalitate de a învăţa
direct de la specialiști;
Ÿ valorificarea cunoștințelor prin continuarea
studiilor (programe de masterat, doctorat),
schimburi de experiență, programe de formare în
domenii specifice;
Ÿ subvenții de 400 lei pentru elevii de la
profesionala si 200 lei pentru elevii de la liceu
și 50 premii in valoare de 450 lei, pentru cei mai
buni elevi la finalul stagiului de practică;
Ÿ fiecare participant va primi o mapă personalizată
ce conține materialele de prezentare ale
proiectului, o memorie USB și un pix.
Detalii despre proiect vă oferă:
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Roxana Lancrajan - responsabil comunicare proiect,
telefon: 0269 239400/123; e-mail: roxana.lancrajan@compa.ro
Silvia Vulc - responsabil comunicare liceu,
telefon: 0269 238313; e-mail:vulcsilvia@yahoo.com
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