FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI
Titlul proiectului: Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică
POCU/633/6/14/130677

INVITAȚIE DE COLABORARE

Asociația ASURA, în calitate de Beneficiar al Proiectului „Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin
participarea la stagii de practică” POCU/633/6/14/130677, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 lansează invitația de a participa la activitățile proiectului antemenționat, al cărui obiectiv general îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă
pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est,
Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.
În vederea atingerii obiectivelor proiectului ne dorim crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de
învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de
competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane
dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în
vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și
postliceal (ISCED 2, 3 si 4).
Din acest considerent, venim la dumneavoastră cu propunerea de colaborare ce presupune, în linii mari,
implicarea instituției de învățământ în activități care să faciliteze accesul la informație cu privire la derularea
stagiilor de practică în rândul grupului țintă din cadrul unității dvs. de invățământ, dar și de sprijinire în derularea
procesului de identificare și recrutare a grupului țintă.
Pentru a facilita luarea unei decizii vă prezentăm în cele ce urmează avantajele acestei colaborări:
Avantajele grupului țintă identificat în cadrul unității de învățământ:
- consiliere și orientare profesională, furnizată de operator economic acreditat, prin intermediul căreia va
fi oferit suport moral și profesional cu privire la viitorul social și educațional, dar și sprijin în demersul
cunoașterii de sine, a aptitudinilor, intereselor valorilor și trăsăturilor de personalitate;
- facilitarea accesului la pregătire practică în cadrul unor companii noi, cu experiență și echipamente de
ultimă generație;
- asigurarea suportului logistic în limita bugetului disponibil pentru asigurarea participării tuturor elevilor
inregistrați în grupul țintă la stagiul de practică (transport, masă, material didactic, kit de practică);
- îmbunătățirea competențelor și abilităților grupului țintă identificat în cadrul unității de învățământ prin
participarea la sesiuni de informare în domeniul educației financiară și TIC;

-

dezvoltare personală prin creșterea respectului de sine și a independenței prin metode și tehnici specifice
de învățare prin joacă ( de tip CATAN și REȚEA ENERGETICĂ);
dezvoltarea spiritului competițional prin participarea la un concurs de meserii cu decernarea de premii
(32 de biciclete);
facilitarea accesului la angajatori prin intermediul forumului dezvoltat în cadrul proiectului;
pe termen lung, avantajele participării la activitățile proiectului vor preceda continuarea studiilor prin
înscrierea la facultate sau urmarea de cursuri de formare profesională și/ sau în identificarea și ocuparea
unui loc de muncă la finalizarea studiilor.

Avantajele unității de învățământ:
- parteneriate noi încheiate cu firme din sectorul privat în scopul organizării stagiilor de practică atât pe
durata implementării proiectului, cât și ulterior finalizării acestuia;
- acces la informații prin intermediul forumului dedicat unităților de învățământ- elevi- angajatori, pe toată
perioada implementării proiectului, dar și după finalizarea acestuia;
- îmbunătățirea competențelor și abilităților grupului țintă identificat în cadrul unității de învățământ
urmare a participării acestora la sesiuni de informare cu privire la educația financiară și TIC;
- creșterea gradului de promovabilitate în rândul elevilor urmare a stimulării elevilor să învețe pe tot
parcursul vieții;
- continuarea studiilor, dar și ocuparea unui loc de muncă după absolvirea studiilor urmare a participării
grupului țintă la sesiunile de consiliere și orientare profesională.
Avem speranța că veți considera oportună propunerea noastră de colaborare și vă adresăm rugămintea să ne
transmiteți în acest sens răspunsul dumneavoastră prin completarea Scrisorii de intenție anexată invitației.
Am aprecia foarte mult să ne comunicați intenția dumneavoastră, astfel încât să putem demara cât mai curând
posibil derularea activităților ce implică grupul țintă.
Dacă în luarea deciziei cu privire la propunerea noastră de colaborare aveți nevoie de mai multe informații, ne
puteți contacta la adresa de email stagii@asociatia-asura.ro.
De asemenea, informații despre proiect găsiți și pe website-ul Asociatiei ASURA: https://www.asociatiaasura.ro/proiecte/imbunatatirea-performantelor-elevilor-prin-participarea-la-stagii-de-practica.
Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră și sperăm la o potențială colaborare!
Cu deosebită considerație,
Ciprian Manea,
Manager de proiect - Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică

